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орієнтованих податкових пільг, відтермінувань строків сплати податків при 

реалізації стратегічно важливих інвестиційних проектів протягом строку 

окупності, дуже низькі обсяги залучення іноземних інвестицій в економіку 

країни, актуальною стає розробка системних науково обґрунтованих в 

теоретичному, методичному та інституціональному аспектах  заходів та 

інструментів, механізмів  щодо застосування податкових важелів 

стимулювання залучення інвестицій у перспективні види діяльності й сектори 

національної економіки. Зв'язок і відповідність теми дисертаційної роботи із 

завданнями щодо стимулювання інвестиційної активності в національній 

економіці та створення сприятливого для залучення довгострокових 

капіталовкладень середовища, які сформульовані в стратегічних документах 

розвитку держави (Стратегії сталого розвитку Україна 2030, Національній 

стратегії економічного розвитку України до 2030 року, Концепції 

реформування місцевого самоврядування)  характеризує високий ступінь її 

актуальності. 

Система державного регулювання має поступово відходити тільки від 

фіскальної спрямованості виростання податків, шляхом здійснення 

переорієнтації в напрямі активізації регуляторної, стимулюючої функцій, які 

зможуть забезпечити формування сприятливого інвестиційного клімату в 

Україні для  залучення та відтворення капіталу, стимулювання створення 

високої доданої вартості, здійснення капіталовкладень в людський розвиток, у 

розвиток спроможності територіально-господарських систем щодо фінансового  

забезпечення виконання функції наповнення місцевих бюджетів та реалізації 

соціальних ініціатив, для забезпечення структурної модернізації національної 

економіки в напрямку підтримки інноваційної складової її розвитку.    

Запровадження в практику податкових стимуляторів інвестиційної діяльності, 

здатних структурно покращити ключові сектори національної економіки є 

важливим завданням розвитку держави, реалізація якого є доречною в період 

реформ, а відповідне наукове обґрунтування є актуальним для проведення 

дослідження, результати якого носитимуть фундаментальну і прикладну 

цінність. Податкові інструменти стимулювання соціально-економічного 

розвитку знайшли широке використання в світовій практиці завдяки потужній 

здатності щодо активізації інвестиційної діяльності, що є результатом прояву 

регуляторної функції податків, яка в національній економічній системі, 

незважаючи на вже частково сформовані інституціональні умови застосування 

податків як чинників поліпшення ділового клімату, наразі використовується 
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дуже слабко, але має значні перспективи для реалізації свого потенціалу. Тому 

дане дослідження є доречним, вчасним і характеризується затребуваністю в 

науковому і практичному аспектах.  

Актуальність, важливість та значущість питань, які вирішуються в 

дисертаційній роботі, підтверджуються її зв’язками з темами науково-

дослідних робіт Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 

НАН України, в яких здобувачка брала безпосередню участь. Зокрема 

положення дисертаційної використані при виконанні таких тем: «Забезпечення 

регіонального економічного розвитку та співробітництва в умовах 

реформування місцевого самоврядування» (0119U002419), «Вплив 

інвестиційно-інноваційної складової на забезпечення соціально-економічного 

розвитку Українського Причорномор’я» (0114U004455), «Організаційно-

економічний механізм підвищення продуктивності підприємницької діяльності 

в Україні» (0119U002419), «Формування сприятливого інституціонального 

середовища соціально-економічного розвитку регіонів (на прикладі 

Українського Причорномор’я)» (0116U008689), в яких авторка здійснила 

розробку теоретичних, методичних основ та механізмів податкового 

регулювання процесів залучення інвестицій в розвиток економічних систем 

територіальних громад в контексті адаптованої імплементації положень 

європейської регіональної політики, зокрема в частині реалізації принципів 

територіального інвестиційно-орієнтованого податкового конкурування.  

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність 

Розроблені автором і викладені у дисертації наукові положення, висновки 

та рекомендації мають високий рівень обґрунтованості. Дисертантом 

опрацьовано і використано в дослідженні значну кількість літературних джерел 

як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, якісно проаналізовано нормативно-

правове забезпечення та міжнародний досвід податкового стимулювання 

інвестиційного розвитку економіки. При дослідженні питань, які визначаються 

метою і поставленими завданнями дисертаційної роботи, у кожному 

конкретному випадку автор критично осмислює, здобутки науковців, 

обов’язково висловлюючи при цьому свою думку, надає слушні прикладні 

пропозиції 

Зроблені у дисертації висновки та рекомендації логічні і є результатом 

всебічного та об’єктивного аналізу досліджуваних явищ, здійсненого за 

допомогою сучасного наукового інструментарію. В процесі дослідження 
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застосовано загальнонаукові та спеціальні прийоми і методи пізнання. 

Дослідження спирається на коректне застосування широкого спектру методів, 

зокрема: теоретичне узагальнення, порівняння та систематизація, групування і 

класифікації, методи логічного, системного семантичного аналізу, діалектичні 

методи, підходи до інституціонального, статистичного аналізу, економетричні 

та інші методи обробки інформації. Їх використання дозволило авторці 

всебічно науково обґрунтувати теоретичні, методологічні та практичні аспекти 

формування податкового стимулювання інвестиційного розвитку економіки.   

Авторкою опрацьовано значний обсяг відповідної законодавчої і 

нормативно-правової бази, статистичні та аналітичні матеріали. Достовірність 

наукових положень, висновків і рекомендацій підтверджується використанням 

таких надійних джерел інформації як офіційні дані Державної служби 

статистики України, аналітичні дані Міністерства розвитку громад та 

територій, Міністерства фінансів України, Національного банку України, 

Державної податкової служби України, Головного управління статистики в 

Одеській області; також було використано аналітичні матеріали Світового 

банку, ОЕСР, інших відомих організацій, вітчизняних та зарубіжних вчених з 

проблематики податкового регулювання процесів інвестиційного розвитку 

економічних систем. 

Результати дисертації пройшли апробацію та дістали позитивну оцінку на 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, в яких 

здобувачка брала участь. Основні результати дисертаційної роботи 

опубліковані в наукових фахових виданнях, як в Україні, так і за кордоном. 

Аналіз змісту дисертації, фахових та інших наукових публікацій 

здійснених дисертанткою дає право стверджувати про достатню 

обґрунтованість аргументованість сформульованих авторам висновків та 

пропозицій. Основні наукові положення, висновки і практичні рекомендації, 

викладені в дисертації, є достатньою мірою обґрунтованими, логічними і 

послідовними. 

 

3. Структура, обсяг та короткий зміст дисертації 

Дисертація складається з анотації, вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. 

У першому розділі «Теоретико-концептуальний і методичний базис 

податкового стимулювання  інвестиційного розвитку економічних систем в 

контексті реформ» обґрунтовано теоретичні засади податкового регулювання 
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інвестиційного розвитку економіки,  визначено інституціональні передумови 

податкового стимулювання, визначено основні елементи інвестиційного 

процесу і вплив податкових регуляторів, здійснено системно-семантичний 

аналіз визначення терміну «податкове стимулювання інвестиційного розвитку 

економіки» в сучасних умовах впливу структурних реформ, визначено 

стратегічні напрями загальної концепції податкового регулювання 

економічного розвитку, обґрунтовано роль податкових інструментів у 

формуванні функціонально спроможних територій в країнах ЄС, складено 

логіко-структурну схему дослідження питання податкового стимулювання 

інвестиційного розвитку і трансформації економіки в умовах реформ, 

визначено основні завдання податкового регулювання інвестиційного розвитку 

економічних систем в умовах реформи децентралізації Україні. Визначені 

концептуально-методичні засади дослідження, які відповідають положенням і 

принципам міжнародної та вітчизняної політики забезпечення сталого 

розвитку. Сформульовані гіпотези дослідження і обґрунтовано 5 ключових 

напрямів податкового регулювання інвестиційного розвитку економіки в 

умовах реформ: забезпечення людського розвитку, формування спроможних 

територіально-господарських систем, забезпечення інноваційності розвитку 

економіки, стимулювання реінвестицій та скорочення бюджетних втрат від 

нецільових непродуктивних податкових пільг. Особливий акцент при 

формуванні теоретико-концептуального базису дослідження зроблено на 

врахування положень реформи місцевого самоврядування в Україні. 

У другому розділі «Оцінка впливу податків на інвестиційну активність в 

національному, регіональному та базовому вимірах в контексті реформ» 

обґрунтовано методичний інструментарій та загальну оцінку впливу податків 

на інвестиційний розвиток, проведений аналіз іноземного інвестування в 

економіці України, розроблений методичний підхід до оцінки стану та 

перспектив інвестиційного розвитку економічних систем, здійснена оцінка 

інституціональної ефективності та регуляторної спроможності вітчизняної 

системи оподаткування в контексті стимулювання залучення інвестицій. 

Результати проведеного аналізу частково підтвердили дві з трьох висунених 

авторкою гіпотез: про надмірну централізованість і негнучкість вітчизняної 

системи оподаткування і про невідповідність існуючих законодавчих стимулів 

розвитку економіки реальним потребам суб’єктів господарювання. 

У третьому розділі  «Наукові засади провадження податкового 

стимулювання розвитку інвестиційних систем в умовах реформ», визначено 
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важливі і необхідні вимоги до податкової системи України, складено 

структурно-логічну схему методичного підходу до податкового регулювання 

інвестиційного розвитку економічної системи України в умовах сучасних 

реформ, визначено механізми і заходи податкового стимулювання розвитку 

інвестиційних систем в умовах реформи місцевого самоврядування, для 

здійснення регулювання інноваційної активності на підприємствах України 

запропоновано внесення змін в ряд законодавчих документів, розроблені 

пропозиції щодо податкового стимулювання активізації інвестицій в 

економічний розвиток і співробітництво регіонів України. Обґрунтовано і 

апробовано методичний підхід до оцінки результативності податкового 

стимулювання інвестиційної діяльності, зокрема в частині визначення 

комплексної віддачі для бізнесу, соціуму і держави від податкової підтримки 

реінвестування фінансового результату в інноваційну сферу реального сектору 

економіки.  

Структура дисертації логічна, матеріал викладено послідовно, відповідно 

до досягнення поставленої мети та вирішення завдань дослідження. 

 

4. Основні наукові результати дисертації та наукова новизна дослідження 

Дисертаційна робота Талпи Вікторії Павлівни характеризується 

змістовністю, логічністю побудови і викладення матеріалу, який повністю 

розкриває тему роботи. У дисертації запропоновано вирішення важливого 

наукового завдання, що полягає у поглибленні теоретико-методичних засад та 

розробці практичних рекомендацій щодо податкового стимулювання 

інвестиційного розвитку економіки в умовах впливу реформ. Ознайомлення зі 

змістом дисертації дозволяє зробити висновок про те, що поставлена мета в 

повній мірі досягнута, а завдання виконані на належному науковому рівні. 

До положень, що відображають наукову новизну дисертаційного 

дослідження, можна віднести наступні результати, отримані дисертанткою 

самостійно: 

 удосконалено теоретико-концептуальне забезпечення дослідження 

тематики податкового стимулювання інвестиційного розвитку національної 

економіки , який включає в себе: 

- вдосконалений термінологічний базис дослідження, який базується на 

застосуванні інструментарію системного аналізу і враховує вплив 

найбільш релевантних сил впливу і побажань продуктивних сил щодо 

напрямів податкового впливу на інвестиційну активність в аспекті 

забезпечення сталого економічного зростання, а також виділено 
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родове поняття «вплив», тобто вчинення дії на об’єктивні бажання 

інвесторів в контексті забезпечення здійснення ними капіталовкладень 

(пп. 1.1, стор. 57-60); 

- загальну концептуальну рамку дослідження, яка включає мету і задачі 

у вигляді створення ефективної регуляторної інституціональної рамки 

для направлення потоків капіталу в економіці України на забезпечення 

структурного оновлення, сприяння розвитку людського та соціального 

капіталу, у відповідності до положень стратегічних документів, що 

забезпечують здійснення системних реформ (пп. 1.3, стор. 82-90); 

- принципи здійснення податкового регулювання інвестиційної 

діяльності, які враховують положення Концепції реформування 

системи місцевого самоврядування в Україні, положень Європейської 

регіональної політики та стратегічних документів в сфері проведення 

реформ в Україні, а також у відповідності до реалізації цілей сталого 

розвитку, зокрема, такі принципи як: субсидіарність, інклюзивність, 

системна ефективність і збалансованість інтересів стейкхолдерів, 

стійкість, відновлюваність (пп. 1.3, стор. 84); 

  здійснено вдосконалення складових регуляторної функції податків як 

ключових стимуляторів інвестиційного забезпечення сталого розвитку 

національної економіки, які, сформульовані з врахуванням сучасних напрямів 

реформ в сфері економіки та місцевого самоврядування, і включають: 

забезпечення  інвестиційної орієнтованості та проектної адресності заходів 

регулювання; підтримка розвитку стратегічних видів діяльності, секторів і 

функцій національної економіки;забезпечення окупності і сталості наданих 

пільг; досягнення економічної спроможності релевантних структурних 

елементів економіки в просторовому вимірі; забезпечення інноваційності  та 

структурного оновлення національної економіки; забезпечення рівноважності і 

зближення ступеню задоволення інтересів стейкхолдерів (пп. 1.3, стор. 88-91);  

  дістали подальшого розвитку методичні засади оцінки ефективності 

податкового регулювання економіки шляхом визначення релевантних 

індикаторів, систематизованих за 5-ма напрямами (рівень податкового 

навантаження, результативність пільг, стимулювання людського розвитку, 

відтворюваності капіталу та інноваційності), які в сукупності характеризують 

придатність податкових регуляторів для стимулювання інвестиційного 

модифікуючого впливу на економіку в умовах реформ (пп. 2.1, стор. 104-114); 

 розвинуто наукові засади оцінки якості інституціонального забезпечення  

системи оподаткування в контексті виконання нею регуляторних функцій 

шляхом визначення відповідності ключових положень діючої нормативної 

рамки в сфері податкового стимулювання інвестиційної діяльності реальним 

потребам інвесторів, при апробації яких доведено гіпотезу про наявність 

суттєвих розбіжностей між цілями вітчизняного податкового законодавства з 

його фіскальною спрямованістю та потребами стратегічних інвесторів щодо 

забезпечення умов відтворення стратегічних інвестицій (пп. 2.3, стор. 115-119);     

 розвинуто концептуально-методичні засади податкового стимулювання 

розвитку економічних систем шляхом обґрунтування принципів і напрямів 

податкового регулювання інвестиційної діяльності в громадах України на 
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засадах імплементації принципів територіального інвестиційно-орієнтованого 

податкового конкурування і визначення та апробації інструментарію оцінки 

регуляторної придатності місцевих податків, зокрема єдиного податку (пп. 3.1, 

стор. 128-134); 

  удосконалено: методичний підхід до податкового регулювання 

відтворення капіталу шляхом обґрунтування інституціонального механізму 

звільнення від податку на прибуток операцій реінвестування фінансового 

результату в інноваційний розвиток, сутність якого полягає у використанні 

суміжних податків на використання факторів виробництва як компенсаторів 

можливих бюджетних втрат (пп. 3.4, стор. 157-163);  

 удосконалено механізм стимулювання інвестицій в людський розвиток та 

соціальний капітал в умовах реформи місцевого самоврядування шляхом 

обґрунтування засобів впливу (у вигляді пільгових ставок місцевих податків на 

майно та на підприємницьку діяльність) на рішення підприємців щодо 

здійснення виплат відносно великих заробітних плат найманим працівникам, 

що дозволятиме забезпечити підвищення рівня добробуту громад та сприятиме 

зростанню їхньої податкоспроможності завдяки спрямуванню до бюджетів 

базового рівня значної частки (наразі 60%) від обсягів збору податку на доходи 

фізичних осіб (пп. 3.2, стор. 138-140) 

 розвинуто методичний інструментарій оцінки ефективності заходів 

податкового регулювання шляхом обґрунтування і апробації підходу до оцінки 

комплексної віддачі від податкового стимулювання реінвестицій в 

інноваційний та людський розвиток за допомогою кореляційно-регресійного 

аналізу залежності індикаторів економічної, соціальної та бюджетної 

результативності від надання пільг з податку на прибуток при реінвестуванні 

фінансового результату підприємств реального сектору економіки (пп.3.5, стор. 

173-189). 

 

5. Практичне значення результатів виконаного дослідження 

Теоретичні положення, науково-практичні рекомендації та інші 

прикладні результати дослідження, викладені в дисертації, знайшли практичне 

втілення в діяльності органів державної влади центрального, регіонального 

рівня, в органах Державної податкової служби, підприємств і організацій, що 

засвідчується відповідними довідками про впровадження, отриманими від: 

- Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, 

територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою 

Міністерства розвитку громад і територій України (довідка № 7/34.2/20431-20 

від 23.12.2020);  

- Департаменту економічної політики та стратегічного планування 

Одеської обласної державної адміністрації (довідка №01.1-17/2449 від 

21.12.2020); 

- Головного управління ДПС України у Кіровоградській області (довідка 

№ 32 від 12.02.2021);  
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- Головного управління ДПС України в Запорізькій області (довідка № 36 

від 12.02.2021) та (довідка № 37 від 12.02.2021);  

- Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими 

платниками податків (довідка № 40 від 12.02.2021);  

- Підприємства «Саардана» (довідка №436/1220 від 18.12.2020);  

 

6. Повнота викладення наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, в наукових публікаціях, 

зарахованих за темою дисертації 

Основні положення дисертації, отримані висновки та розроблені 

пропозиції опубліковані в 16 наукових працях загальним обсягом 9,55 друк. 

арк. (з яких особисто автору належить 4,85 друк. арк.), з них: 7 статей  - у 

наукових фахових виданнях України; 1 – у періодичних виданнях інших 

держав, які входять до ОЕСР та ЄС (Чехія);  7 – у виданнях України, включених 

до міжнародних наукометричних баз; 4 тези доповідей у матеріалах 

конференцій. Опубліковані праці відображають зміст дисертації. Кількість та 

обсяг друкованих праць дають авторці право публічного захисту дисертації. У 

роботах, опублікованих у співавторстві, зазначено особистий внесок 

здобувачки. Опубліковані наукові праці здобувачки, які зараховані за темою 

дисертації, відповідають вимогам п. 11 «Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії». 

 

7. Відповідність дисертаційної роботи положенням щодо дотримання 

академічної доброчесності 

Результати перевірки дисертаційної роботи Талпи В.П. на наявність 

академічного плагіату свідчать про коректність посилань на першоджерела для 

табличних та ілюстративних матеріалів, а також цитування наукових праць у 

тексті роботи; навмисних спотворень не виявлено. Отже, можна зробити 

висновок про відсутність порушень академічної доброчесності. 

 

8. Дискусійні положення та зауваження по дисертаційній роботі 

Відмічаючи достатньо високий науковий рівень підготовки дисертаційної 

роботи необхідно звернути увагу на окремі недоліки та дискусійні положення 

представленого дослідження. 

1. У підрозділі 1.1., стор. 57-58 (зокрема, на рис.1.3) здійснено 

системно-семантичний аналіз визначення терміну «податкове стимулювання 

інвестиційного розвитку економіки» в сучасних умовах впливу структурних 
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реформ, визначено істотні ознаки, родове поняття, але докладно не розкрито 

сутність самого підходу до ідентифікації істотних ознак, рушійних сил 

стосовно податкового регулювання  інвестиційного процесу. Дане дослідження 

становить інтерес з методичної точки зору, тому доцільно було б більш 

детально охарактеризувати методику здійснення  системно-семантичного 

аналізу  визначення терміну «податкове стимулювання інвестиційного розвитку 

економіки». 

2. На рис. 1.1., стор. 49, де авторкою згадуються три генерації 

наукових досліджень податкового регулювання інвестиційної активності, в 

третій з них серед рушійних сил трансформації поглядів на роль податкового 

регулювання інвестиційної діяльності варто було б згадати вплив пандемічних 

явищ, які відіграють суттєву роль в процесах залучення інвестицій і ведення 

підприємницької діяльності взагалі; 

3.  В таблиці 2.3 (стор. 104) надано перелік показників, які входять в 

основу методичного підходу до оцінки стану та перспектив податкового 

регулювання інвестиційного розвитку економічних систем,  але не наведено 

доказового обґрунтування, що саме такі показники мають складати основу 

дослідження ефективності та результативності податкового стимулювання 

інвестиційного розвитку економічних систем. 

4. В роботі наведено таблицю 2.8. (стор. 117) щодо динаміки рейтингу 

Doing Business для України, проте не надано пояснення, чому саме даний 

рейтинг автор використовує в своєму дослідженні та яку реальну роль відіграє 

дана оцінка в процесі визначення ефективності податкового забезпечення 

регулювання інвестиційного розвитку економічних систем .  

5. У підрозділі 2.3 (стор. 119-124) доцільно було б обґрунтувати та 

охарактеризувати передумови і реальні можливості впровадження європейської 

концепції міжрегіонального, міжмуніципального податково-інвестиційного 

конкурування на теренах України, з врахуванням не лише офіційного і 

формального інституціонального забезпечення, але і на засадах неформальної, 

компетентнісної готовності вітчизняних регіональних економічних систем до 

реалізації даної ідеї. 

6. Також, говорячи про концепцію територіальної інвестиційно-

податкової конкуренції, варто було б не лише розкрити сутність та особливості 

розвитку даного процесу в громадах України в умовах децентралізації, не лише 

розписати зміст методичних рекомендацій для органів місцевого 

самоврядування щодо здійснення податкового інвестиційного конкурування, 

що вже зроблено здобувачем, але треба було б обґрунтувати порядок розподілу 

повноважень між Державною податковою службою і громадами щодо 

виконання таких функцій. 
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7. У підрозділі 3.2 (стор. 145), де йдеться про роль податку на доходи 

фізичних осіб не лише як стимулятора забезпечення добробуту громад, але і як 

засобу забезпечення соціальної справедливості, пропонується, в залежності від 

розміру доходу, здійснювати диференціювання ставки з даного податку. Проте, 

не надано роз’яснення,  як саме зросте  бюджет територіальної громади, якщо 

запровадити прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб за 

принципом: «з великих доходів – більші податки». Дане дослідження було б 

доцільно провести на прикладі окремої територіальної громади, що підвищило 

б практичну значущість  дисертаційної роботи. 

 

9. Відповідність роботи вимогам МОН України 

Дисертаційна робота є завершеним самостійним дослідженням, 

виконаним на актуальну тему, містить елементи наукової новизни, має 

теоретичну та практичну цінність. Основні положення дослідження, які 

виносяться на захист, є чіткими, продуманими і достатньо аргументованими. За 

структурою, обсягом і оформленням дисертація відповідає встановленим.  

Дисертаційна робота містить нові науково обґрунтовані результати, які 

мають теоретичне та практичне значення для розвитку інвестиційної економіки 

в Україні в умовах реформ. Наукові положення та висновки, наведені у 

дисертації є новими. Достовірність отриманих результатів забезпечена 

достатнім фактичним матеріалом, отриманим при допомозі адекватних методів 

досліджень. Всі основні положення дисертації відображені в публікаціях у 

фахових виданнях, кількість і рейтинг яких відповідає вимогам. Вказані 

зауваження не мають принципового характеру і не знижують наукової цінності 

дисертації в цілому. 

 

10. Загальний висновок по дисертаційній роботі 

Аналіз дисертаційної роботи Талпи Вікторії Павлівни «Податкове 

стимулювання інвестиційного розвитку економіки України в умовах реформ» 

дає всі підстави зробити висновок  про те, що вона є завершеним і самостійно 

виконаним дослідженням, яке містить елементи наукової новизни та має 

теоретичну і практичну цінність. Основні наукові положення, висновки і 

рекомендації характеризуються новизною, теоретико-методичним та 

практичним значенням, а також достатнім рівнем обґрунтованості.  
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