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Комісія у складі рецензентів акад. НАН України, д.е.н., проф. Уманець 

Т.В. та д.е.н., старшого наукового співробітника Нікішиної О.В., відповідно до 

п.14 Постанови КМУ №167 від 06.03.2019 р. «Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії», розглянувши 

дисертацію та наукові публікації, в яких висвітлені основні наукові результати 

дисертації Талпи Вікторії Павлівни, а також за результатами науково-

методологічного семінару Інституту проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України з проблем економіки (спеціальність 051 – економіка), 

проведеного 10 березня 2021 року, протокол №2, зробила такі висновки: 

 

1. Актуальність теми дослідження 

Актуальність даної дисертаційної роботи визначається необхідністю 

використання податків як інструментів стимулювання інвестиційної активності 

в національній економіці в умовах сучасних викликів та трансформаційних 

змін, визначених численними реформами, та підсилених впливом кризових 

явищ. В роботі обґрунтовано концептуальну ідею про те, що при організації 

процесу податкового стимулювання розвитку економіки основний акцент 

необхідно здійснити на підтримці інвестиційної активності, оскільки нові 

капіталовкладення і порядок відтворення раніше інвестованих ресурсів здатні 

сприяти структурному оновленню національної економіки. 

Концептуальні засади дослідження податкової системи країни як 

ключового регулятора інвестиційних процесів і засобу забезпечення 

поступального економічного розвитку сформовані на основі положень 

стратегічних документів, діючих в Україні і таких, що визначають напрями 

реформ в економічній сфері. 

Постійні процеси трансформацій та змін, що відбуваються в економічній 

системі на глобальному, національному, регіональному та локальному рівнях 

обумовлюють нові виклики і завдання для системи державного регулювання. 

Одним з таких викликів стала необхідність забезпечення стійкого розвитку 

національної економіки та економік регіонів і громад в умовах структурних 

реформ. Для забезпечення поступального розвитку національної економіки в 



умовах впливу зовнішніх викликів, внутрішніх факторів ризику та потреби 

суттєвих трансформаційних позитивних зрушень в умовах реформ необхідним 

є стимулювання інвестиційної активності з вектором, спрямованим на 

структурну модернізацію економіки.  Потужні і дієві інструменти, якими по 

своїй сутності є податки, можуть стати ефективними засобами досягнення 

цілей регулювання та активізації інвестиційної діяльності, спрямованої на 

якісне структурне поліпшення національної економіки.  

Сучасні реформи несуть в собі не лише негативні виклики, але і 

можливості формування нових інструментів ефективного впливу на 

інвестиційну активність, тому обраний в дисертації підхід до формування теми 

дослідження вважаємо виправданим, а сама тема є актуальною і такою, що 

відповідає сучасним напрямам розвитку економічної науки та суспільства. 

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами  

Дисертаційна робота на тему «Податкове стимулювання інвестиційного 

розвитку економіки України в умовах реформ» Талпи В.П. виконана відповідно 

до планів науково-дослідних робіт Інституту проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень НАН України в рамках таких тем науково-дослідних 

робіт:   

- «Вплив інвестиційно-інноваційної складової на забезпечення соціально-

економічного розвитку Українського Причорномор’я» (державний 

реєстраційний номер 0114U004455, 2014-2016рр.), в якій авторкою 

запропоновано заходи податкового стимулювання інноваційно-орієнтованої 

інвестиційної діяльності на національному та регіональному рівнях як рушія 

економічного розвитку в умовах реформи денецтралізації та забезпечення 

позитивної структурної трансформації територіально-господарських систем, 

на прикладі регіонів Українського Причорномор’я; 

- «Формування сприятливого інституціонального середовища соціально-

економічного розвитку регіонів (на прикладі Українського Причорномор’я)» 

(державний реєстраційний номер 0116U008689, 2017-2019рр), де за темою 

здобувачкою обґрунтовані актуальні напрямки інституціонального 

забезпечення податкового регулювання інвестиційної активності в напрямках: 

стимулювання реінвестиційних операцій в економіці країни та на рівні 

територіальних громад і регіонів; забезпечення людського розвитку, 

підвищення рівня добробуту населення і реалізація підприємницької ініціативи; 

підтримки інноваційності, високо-технологічності та наукоємності 

вітчизняної економіки; підвищення ефективності і цільової інвестиційної 

орієнтованості системи податкового сприяння економічному розвитку, 

включення її регуляторних функцій, зменшення нецільових втрат; 

- «Забезпечення регіонального економічного розвитку та співробітництва 

в умовах реформування місцевого самоврядування» (державний реєстраційний 



номер 0119U002419, 2019-2021рр.), в якій здобувачкою розроблені податкові 

механізми щодо інвестиційного стимулювання формування системи 

економічно спроможних територіально-господарських систем, пов’язаних 

функціональними ролями в ланцюгах розподілу праці в процесі ефективного 

використання локальних ресурсів для участі в місцевому, національному та 

міжнародному економічному обміні. Розроблено методичний інструментарій, 

який дозволяє оцінити регуляторну спроможність податків на рівні регіонів і 

громад за ознаками еластичності, ефективності, цільової орієнтованості, 

суспільної значущості, бюджетної беззбитковості; 

«Організаційно-економічний механізм підвищення продуктивності 

підприємницької діяльності в Україні» (державний реєстраційний 

номер.  0119U002419, 2020-2021рр)., в якій авторкою запропоновано механізм 

стимулювання реінвестування фінансового результату в господарський 

оборот, що фактично є аналогом податку на виведений капітал; заходи 

підвищення цільової інвестиційної орієнтованості податкових пільг, які 

полягають у застосуванні по проектного підходу і скасуванні обтяжливого і 

збиткового для держави порядку відшкодування податку на додану вартість; 

механізм непрямого стимулювання добробуту населення громад і розвитку 

підприємництва із використанням ПДФО; методичний підхід до оцінки 

ефективності податкового стимулювання інвестиційного розвитку економіки, 

який передбачає визначення віддачі від стимулювання інвестиційного розвитку 

національної економіки для бізнесу, держави і суспільства, обчисленої на основі 

функції залежності капітальних інвестицій від валової доданої вартості. 

 

3. Наукова новизна отриманих результатів полягає  в розробці теоретико-

концептуальних засад, методичного інструментарію та механізмів 

стимулювання податкового регулювання інвестиційної активності в 

національній економіці на засадах врахування викликів і вимог сучасних 

реформ. Найбільш суттєві результати дисертаційного дослідження полягають у 

тому, що:  

Удосконалено: - теоретико-концептуальний базис дослідження 

податкового регулювання інвестиційного стимулювання 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 територіально-

господарських систем, скорочення нецільових податкових втрат, актуальність 



яких визначається положеннями стратегічних документів в сфері провадження 

реформ вітчизняної системи господарювання; 

- понятійно-категоріальний апарат дослідження процесу податкового 

регулювання інвестиційного забезпечення  економічного розвитку шляхом 

визначення родового поняття та істотних ознак таких дефініцій як податкове 

регулювання, інвестиційно-орієнтоване оподаткування, проектно-орієнтоване 

оподаткування, перспективне інвестиційно-орієнтоване оподаткування; 

- теоретичні засади  податкового регулювання інвестиційного розвитку 

економіки шляхом визначення таких принципів: 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; 

- 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; 

- механізм податкового стимулювання інвестицій в розвиток людського, 

соціального капіталу, підвищення рівня добробуту в територіальних громадах 

України шляхом запровадження непрямого методу підтримки збільшення 

розміру виплат найманим працівникам суб’єктами господарювання на умовах 

звільнення від сплати ряду місцевих податків, згідно рішень і повноважень 

органу місцевого самоврядування, що надає можливість збільшувати обсяги 

надходжень в місцевий бюджет від податку на доходи фізичних осіб. 

Дістало подальший розвиток: - класифікація підфункцій регуляторної 

функцій податків в сфері інвестиційної діяльності шляхом визначення таких 

актуальних 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; 



- методичні засади оцінки ефективності податкового стимулювання 

інвестиційного забезпечення розвитку 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; 

- методичний інструментарій стимулювання інвестицій в розвиток 

підприємництва в громадах шляхом визначення єдиного податку з підприємців 

як засобу стимулювання інвестиційного розвитку і підвищення добробуту в 

територіальних громад  України на основі доведення найбільшої придатності 

даного податку для виконання ним регуляторних функцій на базовому рівні, 

відповідно до критеріїв масштабності, еластичності, компенсаційної здатності, 

селективності і адміністративної гнучкості; 

- методичний підхід до оцінки ефективності податкового регулювання 

інвестиційного розвитку економіки шляхом визначення трьох індикаторів 

збалансованості дії важелів стимулювання інвестиційного розвитку економіки, 

які відображають приріст вигід для бізнесу, держави та соціуму і 

обчислююються  за результатами економетричного моделювання залежності 

доданої вартості від обсягу реінвестованого в господарський оборот 

фінансового результату. 

 

4. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації 
 

Теоретичне значення результатів полягає у обґрунтуванні теоретико-

методичних положень щодо податкового стимулювання інвестиційної 

діяльності в національній економіці в умовах реформ, що являє собою розвиток 

теорій податкового регулювання економіки, теорії інвестування та теоретико-

концептуальних засад розвитку територіально-господарських систем в умовах 

реформ. 

 Практичне значення одержаних результатів полягає у доведенні 

основних положень дисертаційної роботи до рівня методичних підходів  і 

практичних рекомендацій, спрямованих на застосування податкових 

регулятроів інвестиційної активності як потужних і системних стимуляторів 

структурних зрушень в національній економіці та в територіально-економічних 

системах регіонального і базового рівнів.   
 



 

5. Використання результатів роботи 

Теоретико-методичні та практичні результати дослідження та практичні 

рекомендації отримані в процесі виконання дисертації, використано у наукових 

доповідях, доповідних та аналітичних записках, розділах в монографіях 

ІПРЕЕД НАН України.  Рекомендації та пропозиції дисертаційної роботи 

впроваджено у діяльність: 

- Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, 

територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою 

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

від 23.12.2020), де авторкою були запропоновані інституціональні засади 

податкового стимулювання інвестиційної діяльності і співробітництва в 

територіально-господарських системах;  

- Одеської обласної державної адміністрації Департаменту економічної 

політики та стратегічного планування (довідка №01.1-17/2449 від 21.12.2020) в 

контексті визначення податкових механізмів підвищення продуктивності 

підприємницької діяльності;  

- Головного управління Державної податкової  служби  України у Кірово-

градській області (довідка № 32 від 12.02.2021), запропоновано підходи до 

застосування механізму регіонального інвестиційно-податкового конкурування, 

а також досліджено перспективи розвитку регіонального економічного 

розвитку та співробітництва громад в умовах децентралізації;  

- Головного управління Державної податкової  служби  України у 

Запорізькій області (довідка № 36 від 12.02.2021),  розроблено положення щодо 

здійснення податкового регулювання і активізації  економічної діяльності в 

господарських системах територіальних громад в Україні;  

- Головного управління Державної податкової  служби  України у 

Запорізькій області (довідка№37 від 12.02.2021р.),  пропозиції щодо 

податкового стимулювання інвестицій в розвиток людського капіталу як засобу 

забезпечення стимулювання інноваційної активності в підприємницькому 

секторі України, а також перспективи розвитку міжрегіонального економічного 

співробітництва та ефективного використання місцевих ресурсів;  

- Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими 

платниками податків (довідка №40 від 12.02.2021р.), запропоновані заходи 

стимулювання операцій реінвестицій фінансових результатів і оподаткування 

виведеного капіталу, а також проаналізовано європейський досвід 

регіонального економічного розвитку та співробітництва громад; 



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

контексті обґрунтування методичного підходу до обчислення прихованих 

активів і непродуктивного відтоку капіталу як об’єкту податкового 

регулювання і потенційного джерела інвестицій, зокрема, в розвиток людського 

капіталу.  
        6. Особиста участь автора в одержанні наукових та практичних 

результатів, що викладені в дисертаційній роботі в аналізі та пошуку 

літературних джерел інформації, розробці методики наукових досліджень, 

оформленні та узагальненні роботи, участі у виконанні аналітичної частини, 

аналізі та обґрунтуванні отриманих результатів, формулюванні висновків і 

рекомендацій, підготовці отриманих матеріалів до публікацій та оприлюднення 

даних, щодо наукового дослідження відповідно до плану та теми дисертаційної 

роботи. Всі винесені на захист наукові результати, які викладені в 

дисертаційній роботі, одержані і сформульовані особисто автором.     

Дисертаційна робота виконана у відділі міжрегіонального економічного 

розвитку Українського Причорномор’я Інституту проблем ринку та економіко-

екологічних  досліджень НАН України,  

Науковий керівник д.е.н., с.н.с. заступник директора з наукової роботи, 

заступник завідувача відділу міжрегіонального економічного розвитку 

Українського Причорномор’я Інституту проблем ринку та економіко-

екологічних  досліджень НАН України Лайко О.І. 

Розглянувши звіт подібності щодо перевірки на плагіат, рецензенти 

дійшли висновку, що дисертаційна робота Талпи В.П. є результатом 

самостійних досліджень здобувача і не містить елементів плагіату та 

запозичень. Використані ідеї, результати і тексти інших авторів мають 

посилання на відповідне джерело. 

 Дисертація характеризується єдністю змісту та відповідає вимогам до її 

оформлення. 
 

 

7. Перелік публікацій за темою дисертації із зазначенням особистого 

внеску здобувача. 

 За результатами досліджень опубліковано 16 наукових праць, з них 4 

розділи у колективних монографіях, 8 статей у наукових фахових виданнях (з 

них 1 стаття у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до 

ОЕСР  та/або Європейського Союзу, 7 статей у наукових фахових виданнях 

України),  4 тези доповідей у збірниках матеріалів конференції.  



Загальний обсяг авторських публікацій - 9,55 д.а., з них особисто належать 

автору - 4,85 д.а. 

Список публікацій здобувача за темою дисертації, відповідають 

вимогам п. 11 «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України № 167 від 06 березня 2019 року: 

Розділи у монографіях 

1. Талпа В.П. Інституціональне забезпечення податкового регулювання 

трансформацій бізнес-структур в територіальних громадах. Трансформації 

бізнес-структур в економіці України. Одеса: ОНАХТ – 2018р. – с. 56-70. - 288 с. 

(особистий внесок здобувача:  в розділі 1.4 обґрунтовані концептуальні основи 

та визначені норми податкового законодавства щодо регулювання 

трансформації бізнес-структур в територіальних громадах України) 

2. Талпа В.П., Лайко О.І., , Саінчук А.О.,Чехович З.В. Формування 

сприятливого інституціонального забезпечення інвестиційного розвитку бізнес-

структур в умовах децентралізації. Інноваційно-інвестиційний розвиток бізнес-

структур в Україні. Одеса: ОНАХТ – 2019р. -  с. 119-148– 167с. (особистий 

внесок здобувача: визначені напрямки формування сприятливого 

інституціонального забезпечення податкового забезпечення інвестиційного 

розвитку бізнес-структур, в частині податкового законодавства для громад 

України) 

3. Талпа В.П. , Лайко О.І. та ін.Механізми і заходи формування 

сприятливого інституціонального забезпечення інвестиційного розвитку 

регіонів в умовах децентралізації. Інституціональне забезпечення соціально-

економічного розвитку регіонів України в умовах децентралізації: монографія 

/[Буркинський Б.В. та ін.]; за наук. ред. Буркинського Б.В; НАН України, Ін-т 

пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2019. – с. 154-210. 

- 520с. (особистий внесок здобувача: в підрозділах 1.2 та 1.7 визначені вектори 

податкового забезпечення інвестиційного розвитку на регіональному рівні) 

4. Талпа В.П., Лайко О.І. та ін. Соціально-економічний розвиток регіонів в 

умовах ринкових трансформацій. Структурна трансформація та індустріалізація 

регіональних економічних систем. Домінанти сталого розвитку регіонів 

України : монографія / [Буркинський Б.В., Лайко О.І., Андрєєва Н.М., Талпа 

В.П. та ін.] ; за наук. ред. Буркинського Б.В. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку 

та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2020. – с. 24-46, 109-122. - 620 

с. (особистий внесок здобувача: в підрозділах 1.2 та 1.7, с.24-46, с.109-122 



сформульовано пропозиції щодо податкового забезпечення капіталовкладень в 

індустріальний розвиток регіонів) 

 

Статті у наукових періодичних виданнях за кордоном та виданнях, 

включених до міжнародних наукометричних баз 

5. Talpa V.P. State of the institutional environment of social and economic 

development of local communities in Ukraine/ Laiko O.I, Bantash A.M.// European 

journal of economics and management. Evropský časopis ekonomiky a management. 

2020. - V. 6, Iss. 6. – P. 80-86 (особистий внесок здобувача: обґрунтовано 

сутність, роль і місце податкових інструментів в інституціональному 

забезпеченні економічного розвитку територіальних громад в Україні) 

 

Статі у наукових фахових виданнях 

6. Talpa V.P., Laiko O.I., Chehovich Z.V. Conceptual principles of tax 

regulation of economic development of territorial communities (example of the 

Danube Region)// Економічні інновації, Зб. наук. праць. - Вип. 67. - 2018. – С. 

101-111 (особистий внесок здобувача: обґрунтовано сутність категорії 

інвестиційно-орієнтованого оподаткування та його принципи в контексті 

стимулювання інвестиційного розвитку національної економіки в умовах 

реформи децентралізації) 

7. Talpa V.P., Burkinskyi B.V., Laiko O.I. Tax instruments of investment 

development stimulation: international experience and national realities //Економічні 

інновації, Зб. наук. праць. - Вип. 66, 2018. – С. 32-43 (особистий внесок 

здобувача: обґрунтовано набір інструментів і механізмів стимулювання 

інвестицій в людський розвиток і добробут населення, у формування ланцюгів 

доданої вартості, в контексті впливу сучасних реформ та імплементації 

кращих іноземних практик)  

8. Talpa V.P., Burkinskyi B.V., Laiko O.I. Measures for providing of economic 

development of the region in conditions of gloсalization and decentralization// 

Economic innovations. Економічні інновації. Зб. наук. праць. - Том 21. Вип. 2 

(71). -2019.– С. 7-18 (особистий внесок здобувача: визначено інвестиційні 

тренди сучасного інвестиційного розвитку економіки та сформульовані 

ключові напрямки податкового стимулювання розвитку регіонів в контексті 

глокалізації) 



9.   Talpa V.P., Laiko O.I., Chehovich Z.V. Tax distribution of regional 

economic cooperation under glocalization and local self governance reforming 

conditions. // Economic innovations. Економічні інновації. Зб. наук. праць. - Том 

21. Вип. 1 (70). -2019.– C. 85-97 https://doi.org/10.31520/ei.2019.21.1(70).85-97 

(особистий внесок здобувача: визначено інструменти податкового 

стимулювання інвестиційного, інноваційного розвитку економіки регіонів в 

контексті глокалізації) 

10. Талпа В.П., Буркинський Б.В., Лайко О.І. Податкові інструменти 

забезпечення економічного розвитку і співробітництва територіальних громад 

Зб. наук. праць. - Том 22. Вип.  2(75). – С. 7-16 (особистий внесок здобувача: 

сформульовано перелік податкових інструментів та обґрунтовано їхню 

сутність в контексті стимулювання господарської активності та підвищення 

створення доданої вартості, стимулювання співробітництва в 

територіальних громадах України) 

11. Laiko O.I., Talpa V.P., Chechovich Z.V. The role of local taxes in 

stimulating economic cooperation of territorial communities// Economic innovations. 

Економічні інновації. Зб. наук. праць. - Vol. 22., Issue 3(76) ).- 2020. - P. 53-66 

(особистий внесок здобувача: обґрунтовано регуляторну роль єдиного податку 

з підприємців як заходу стимулювання інвестицій і підвищення добробуту в 

територіальних громадах) 

12. Талпа В.П., Лайко О.І., Банташ А.М. Оцінка впливу інституціонального 

забезпечення на бюджетну спроможність територіальних громад. Економіка: 

реалії часу. Науковий журнал.  2020.  № 4 (50). С. 18-27. – Режим доступу до 

журн.: (Особистий внесок здобувача: обґрунтовано індикатори бюджетно-

податкової спроможності громад, проведено їхній розрахунок)  

 

Тези доповідей у матеріалах конференцій 

13. Талпа В.П., Лайко О.І., Циналєвська І.А., Концептуальні засади 

податкового регулювання економічного розвитку територіальних громад. 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною 

участю: «Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, 

практика, міжнародний досвід».  Одеса, Національна академія державного 

Управління при Президентові України, Одеський регіональний інститут 

Державного управління НАДУ при Президентові (26 жовтня 2018 р.). - С. 105-

https://doi.org/10.31520/ei.2019.21.1(70).85-97
http://ei-journal.com/index.php/journal/article/view/778
http://ei-journal.com/index.php/journal/article/view/778


107 (Особистий внесок здобувача: визначено концептуальні засади і напрямки 

податкового регулювання розвитку національної економіки в умовах сучасних 

реформ) 

14. Талпа В.П., Лайко О.І., Чехович З.В. Інституціональні засади 

податкового регулювання інноваційного розвитку економіки в умовах 

глокалізації. Матеріали V міжнародної науково-практичної Інтернет-

конференції: «Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо- та 

мікрорівнях», (7 червня 2019р.). м. Одеса: ОНПУ. -  С.23-25 (Особистий внесок 

здобувача: визначено засади та інструменти податкового регулювання, в 

частині податку на прибуток, інноваційного розвитку національної економіки 

в умовах участі в міжнародному економічному обміні) 

15. Талпа В.П., Лайко О.І. Механізми інвестиційного забезпечення 

розвитку міст і громад в умовах децентралізації. Матеріали VІІ міжнародної 

науково-практичної конференції: «Економічні та соціальні аспекти розвитку 

україни на початку ХХІ століття» (15 – 16 жовтня 2019 р.). м.Одеса: ОНАХТ. - 

C. 171-172 (Особистий внесок здобувача: обґрунтовано роль місцевих податків 

в забезпеченні інвестиційного розвитку міст та інших громад базового рівня в 

Україні) 

16. Талпа В.П. Місцеві податки як регулятори інноваційно-інвестиційного 

розвитку територіальних громад в Україні. Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції (16 жовтня 2020р.). Одеса: ОНАХТ. - С. 93-95 

 

 

8. Оцінка мови та стилю дисертації.  

Дисертаційна робота Талпи Вікторії Павлівни виконана на достатньо високому 

науковому рівні та викладена українською мовою в академічному стилі, з 

дотриманням вимог до наукових текстів, характеризується змістовною 

цілісністю, послідовним та логічним викладенням наукових положень, які 

містять результати перевірки висунутих гіпотез та дозволяють сформулювати 

обґрунтовані висновки,  що в цілому обумовлює системність та завершеність 

проведеного дослідження. Дисертаційна робота  оформлена згідно вимог 

Міністерства освіти і науки України. 

 

9. Ступінь наукової зрілості  Талпи Вікторії Павлівни 

Під час виконання дисертаційної роботи та навчання в аспірантурі 

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України  




