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меті і завданням, вирішення яких дозволило авторці отримати результати, що 

мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.   

Дисертаційна робота Талпи В. П. безпосередньо пов'язана з тематикою 

науково-дослідних робіт Інституту проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України Національної академії наук України, а саме такими  

як: «Вплив інвестиційно-інноваційної складової на забезпечення соціально-

економічного розвитку Українського Причорномор’я» (реєстр. № 

0114U004455), «Забезпечення регіонального економічного розвитку та 

співробітництва в умовах реформування місцевого самоврядування» (реєстр. № 

0119U002419), «Організаційно-економічний механізм підвищення 

продуктивності підприємницької діяльності в Україні» (реєстр. № 

0119U002419), «Формування сприятливого інституціонального середовища 

соціально-економічного розвитку регіонів (на прикладі Українського 

Причорномор’я)» (реєстр.№ 0116U008689), де авторкою обґрунтовано 

наукові положення та практичні рекомендації щодо податкового 

стимулювання інвестування підприємницької діяльності.  

Виходячи з вищезазначеного, можна стверджувати, що дисертація  

Талпи В. П. є своєчасною й актуальною як в теоретичному, так і в 

практичному плані. 

 

  2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і  

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність та академічна 

доброчесність 

 

Детальне ознайомлення з дисертаційною роботою, публікаціями Талпи 

В.П. дає підстави зробити висновок про те, що отримані наукові результати є 

достатньо обґрунтованими та достовірними. 

Обґрунтованість і достовірність основних наукових положень 

дисертації, результатів, висновків і рекомендацій автора підтверджується: 

- застосуванням для вирішення завдань дисертації сучасних методів 

дослідження: емпіричного; класифікаційно-аналітичного; бібліографічного та 
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термінологічного аналізу; логічного аналізу; економіко-статистичного та 

порівняльного аналізу; монографічного методу; методу узагальнення; 

- широкою інформаційною базою досліджень, що містить наукові 

роботи та розробки вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців-практиків з 

проблематики стимулювання податкового регулювання інвестиційної 

активності, чинні закони і нормативно-правові акти, матеріали Інтернет-

ресурсів, періодичних видань і міжнародних оглядів, дані Державної служби 

статистики України тощо. 

 Дисертаційна робота Талпи В.П. за змістом, сутністю, структурою та 

оформленням відповідає вимогам МОН України, містить вступ, три розділи, 

висновки, перелік використаних джерел, додатки.  

Дисертацію побудовано в цілому логічно, її структура спрямована на 

розкриття основних теоретико-методичних положень, висновків і 

рекомендацій, що характеризуються науковою новизною і відображають 

внесок автора у формування теоретичного базису та методико-прикладних 

положень щодо стимулювання податкового регулювання інвестиційної 

активності в національній економіці на засадах врахування викликів і вимог 

сучасних реформ. 

Висновки і рекомендації логічно випливають із виконаних досліджень 

та підтверджуються довідками про впровадження результатів дисертації у 

практичну діяльність органів влади різних рівнів, підрозділів Державної 

податкової служби, підприємств.  

Порушень академічної доброчесності у дисертації не виявлено. У 

дисертаційній роботі наявні посилання на джерела використаної інформації з 

дотримання норм законодавства про авторське право. 

 

3. Основні наукові результати та новизна наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації 

У процесі проведених досліджень авторкою застосовано ряд 
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оригінальних підходів до розробки та обґрунтування теоретичного базису, 

методичних положень і практичних рекомендацій щодо податкового 

стимулювання інвестиційного розвитку національної економіки в умовах 

впливу сучасних реформ. 

До найбільш значних наукових результатів дисертації доцільно віднести 

такі: 

- у результаті дослідження теоретичних засад, ідентифікації ключових 

рушійних сил в суспільстві, родового поняття та істотних ознак розвинуто 

понятійно-категоріальний апарат в сфері дослідження податкового 

регулювання інвестиційного розвитку економіки шляхом обґрунтування 

змістовної характеристики поняття «податкове стимулювання інвестиційної 

активності в національній економіці», яке визначається як цілеспрямований 

стимулюючий вплив на умови руху інвестиційних ресурсів в розрізі 

секторальних та функціональних складових економічної активності суб’єктів 

господарювання, а також в проєктно-орієнтованому вимірі, який 

здійснюється з допомогою податків, органами центрального та локального 

державного управління за принципом субсидіарності та в межах 

повноважень, встановлених чинним законодавством, у напрямах, 

обумовлених потребами продуктивних сил в збалансованому результаті (в 

економічному, соціальному, бюджетному вимірах), за ознакою 

функціональності та на основі підтримки залучення, відтворення та 

реінвестування капіталу, забезпечення інноваційності розвитку економіки, 

(пп. 1.2  стор. 54-60); 

 розвинуто теоретико-концептуальний базис дослідження податкового 

регулювання економічного розвитку шляхом визначення:  мети (як реалізації 

національних інтересів розвитку економічної системи через трансформуючий 

вплив інвестицій) і цільових орієнтирів стимулювання інвестиційного розвитку 

національної економіки в складі забезпечення: відтворення і реінвестування 

капіталу, людського розвитку, інноваційності та економічної спроможності 
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територіально-господарських систем, скорочення нецільових податкових втрат, 

актуальність яких визначається положеннями стратегічних документів в сфері 

провадження реформ вітчизняної системи господарювання (пп. 1.3  стор. 81-87, 

пп. 3.1  стор. 128-134);  

 удосконалено теоретичні засади податкового регулювання 

економіки шляхом визначення таких принципів регулювання: цільової 

спрямованості, окупності і сталості, проектної-орієнтованості, 

функціональності, спроможності, рівноважності і зближення, 

відповідальності, реалізація яких відповідає положенням стратегічних 

документів в сфері економічного розвитку в Україні та в розвинених країнах 

світу (пп. 1.3  стор. 87 -94 );  

  удосконалено методичний підхід до податкового регулювання 

відтворення капіталу на основі 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. 156 - 166); 

 удосконалено класифікацію підфункцій регуляторної функцій 

податків, яка відрізняється визначенням таких складових як: забезпечення  

інвестиційної орієнтованості та проектної адресності, підтримки 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 її розвитку і структурного оновлення 

(пп. 1.3 стор. 81-90, пп. 3.1 стор. 128-130);  

 запропоновано методичний інструментарій регулювання 

економічного розвитку, який відрізняється визначенням єдиного податку з 

підприємців як засобу стимулювання інвестиційного розвитку і підвищення 

добробуту в територіальних громадах України, на основі доведення найбільшої 
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придатності даного податку для виконання ним регуляторних функцій на 

базовому рівні, відповідно до критеріїв масштабності, еластичності, 

компенсаційної здатності, селективності і адміністративної гнучкості (пп. 3.1 

стор. 132-135); 

 розвинуто методичні засади оцінки ефективності податкового 

регулювання економіки на основі визначення релевантних індикаторів, 

систематизованих за 5-ма напрямами (рівень податкового навантаження, 

результативність пільг, стимулювання людського розвитку, відтворюваність 

капіталу та інноваційність), які в сукупності характеризують придатність 

податкових регуляторів для стимулювання інвестиційного модифікуючого 

впливу на економіку в умовах реформ (пп. 2.1 – 2.3 стор. 103  - 124); 

 розвинуто методичний підхід до оцінки ефективності податкового 

регулювання економіки, що відрізняється від існуючого визначенням трьох 

індикаторів збалансованості дії важелів стимулювання інвестиційного 

розвитку економіки, які відображають приріст вигід для бізнесу, держави та 

соціуму й обчислюються за результатами економетричного моделювання 

залежності доданої вартості від обсягу реінвестованого в господарський 

оборот фінансового результату (пп. 3.5 стор. 171 - 189). 

 

4. Значущість результатів дослідження для науки і практики 

 

Результати проведеного дослідження в сукупності вирішують важливе 

наукове завдання щодо податкового стимулювання інвестиційного розвитку 

національної економіки в умовах впливу сучасних реформ. 

Наукова цінність поданої до захисту дисертаційної роботи 

визначається поглибленням існуючих теоретичних положень та 

розробленням науково-практичних рекомендацій щодо податкового 

стимулювання інвестиційної активності в національній економіці на засадах 

врахування викликів і вимог сучасних реформ. 
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Практична цінність дисертаційної роботи полягає в тому, що 

розроблені методичні положення представляють собою конкретні 

рекомендації та пропозиції, які прийняті до впровадження: Спеціалізованою 

державною податковою інспекцією з питань роботи з великими платниками 

податків у м. Харкові (довідка №40 від 12.02.2021р.) (вих. лист № 9/433 від 

29.12.2020); Головним управлінням ДПС України в Запорізькій області 

(довідка № 36 від 12.02.2021); Директоратом 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); Головним управлінням ДПС 

України у Кіровоградській області (довідка № 32 від 12.02.2021); Головним 

управлінням ДПС України в Запорізькій області (довідка № 37 від 

12.02.2021); Одеською обласною державною адміністрацією (довідка №01.1-

17/2449 від 21.12.2020); підприємством «Саардана» (довідка №436/1220 від 

18.12.2020). 

Отримані результати досліджень пройшли апробацію та схвалені на 4 

міжнародних науково-практичних конференціях. 

Значна кількість та різноплановість практичних результатів наукового 

дослідження свідчать про його комплексність та вагомість одержаних 

результатів. 

 

5. Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, в опублікованих працях 

 

За темою дисертації у відкритому друці опубліковано 16 наукових праць 

авторки, зокрема, 4 монографії у співавторстві, 7 статей у наукових фахових 

виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз, 1 стаття 

– в іноземному науковому виданні, 4 тез доповідей наукових конференцій.  

У публікаціях достатньою мірою розкрито основний зміст дисертації, 
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повністю висвітлено новизну наукових результатів. Публікації відповідають 

встановленим вимогам, в них визначено наукові задачі, методи їх вирішення 

й описано отримані наукові результати.  

Кількість, обсяг і якість друкованих праць надають здобувачці право 

публічного захисту дисертації. 

 

6. Оцінка мови та оформлення дисертації та анотації 

 

Дисертаційна робота містить усі необхідні структурні елементи та  

складається зі вступу, трьох розділів з висновками наприкінці кожного 

розділу, загальних висновків, списку використаних джерел з 203 

найменувань і 3 додатків. Загальний обсяг дисертації складає 242 сторінки. 

Основний зміст роботи викладено на 167 сторінках друкованого тексту і 

включає 28 таблиць та 32 рисунків. Робота написана українською мовою, з 

дотриманням наукового стилю викладання матеріалу. Тексту рукопису 

притаманна логічність викладення матеріалу, цілісність та пов’язаність. 

Термінологія дисертаційної роботи є загальновизнаною науковою. За 

змістом, структурою та оформленням робота відповідає вимогам МОН 

України до дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії.  

 

7. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи 

 

У цілому високо оцінюючи результати дисертаційної роботи, слід 

зазначити, що вона містить ряд положень, які мають дискусійний характер, а 

також потребують подальшої деталізації, зокрема: 

1. У пп. 1.1  (стор. 58) дисертації авторкою запропоновано змістовну 

характеристику поняття «податкове стимулювання інвестиційної активності 

в національній економіці». На нашу думку, це визначення, хоч і слушне, але 

громіздке, доречно було б його скоротити для полегшення сприйняття.  
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2. У пп. 1.2 дисертаційної роботи авторка запропонувала алгоритм 

формування функціонально спроможних територій в Україні (2014-2020рр.) 

(рис. 1.6, стор. 68-69). Однак, потребує уточнення, яким чином дисертантка  

дійшла висновку про відсутність кореляції результатів адміністративно-

територіальної, економічної реформ та реформи системи соціального 

забезпечення. 

3. У цілому погоджуючись з розробленими авторкою  концептуально-

методичними засадами податкового регулювання інвестиційного розвитку 

національної економіки в умовах реформ (пп. 1.3, рис. 1.8, стор. 83), доцільно 

відмітити, що в дисертаційній роботі, при формулюванні вимог до 

податкової системи України, бажано було б приділити належну увагу такому 

важливому напряму як податковому стимулюванню фінансування наукових 

досліджень суб’єктами підприємницької діяльності. 

4. Досліджуючи динаміку рейтингу Doing Business для України (пп. 2.2, 

табл. 2.8, стор. 117), варто було б також дослідити складові якості податкової 

системи, що дозволило б виявити нагальні проблеми її функціонування та 

покращило дисертаційну роботу. 

5. Віддаючи належне запропонованому авторкою підходу до оцінки 

придатності використання основних податків для цілей державного 

регулювання економіки на локальному рівні в Україні (пп.3.1, табл. 3.1, стор. 

133), слід зауважити, що в дисертаційній роботі авторкою не розкривається 

подробиць, яким чином обґрунтовано градацію оцінок. 

6. У третьому розділі дисертаційної роботи (пп. 3.2, стор. 142) 

сформульовано рекомендації щодо вдосконалення єдиного податку. На наш 

погляд, у рекомендаціях існує деяка невідповідність: спочатку встановлено, 

що «…найкращим варіантом провадження податкового реформування в 

частині спрощеної системи оподаткування є відміна будь-яких змін і сталість 

податкових умов», а потім стверджується «…Місцевими радами вже 

переглядається кожного року і встановлюється ставка єдиного податку для 
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підприємців-фізичних осіб 1-ї та 2-ї груп і за допомогою таких повноважень 

можна суттєво стимулювати інноваційну активність і підвищувати ступінь 

залученості підприємців до інноваційного розвитку». 

7.  У пп. 3.3, табл. 3.4 (стор. 150) досліджується активність участі в 

регіональному економічному співробітництві областей України та 

здійснюється їхнє ранжування за цією ознакою. Однак, бажано було б 

конкретизувати за яким критерієм визначався клас регіону за рівнем 

активності співробітництва, адже Київська область (з показниками 7 проєктів 

співробітництва і 9 громад, що скористались інструментом співробітництва) 

має оцінку середньоактивна, а Тернопільська область (з показниками, 

відповідно, 5 і 13) має оцінку низькоактивна. 

В цілому, зазначені дискусійні моменти не знижують наукової та 

практичної цінності проведеного дослідження і не впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертаційної роботи, до того ж окремі з них можуть бути 

враховані в подальшій науковій роботі авторки. 

 

8. Загальний висновок по дисертаційній роботі щодо її  

відповідності встановленим вимогам 

 

Дисертація Талпи Вікторії Павлівни є самостійно виконаною, 

завершеною науковою працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані 

результати, що, у сукупності, вирішують актуальне наукове завдання щодо 

податкового стимулювання інвестиційного розвитку національної економіки 

в умовах впливу сучасних реформ. 

Зміст дисертаційної роботи відповідає обраній темі, забезпечує 

досягнення поставленої мети і завдань дослідження. 

Оформлення дисертації та анотації відповідають встановленим вимогам. 

Дисертаційну роботу відрізняє логічність викладення матеріалу, єдність змісту, 

доречне використання аналітичних даних та результатів проведених 




