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Уважне й детальне ознайомлення з дисертацією, змістом автореферату та 

фаховими публікаціями Ваньковича Д.В. дає змогу сформулювати наступні 

висновки щодо актуальності, структури, наукової новизни, практичного 

значення, а також загальної оцінки дисертаційної роботи, головні результати 

якого подані до захисту.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Нині в українському суспільстві стрімкого поширення набуває розуміння 

необхідності глибокого та всебічного вивчення нових способів і підходів до 

управління економічними процесами. На сучасному етапі економічних 

перетворень успіх діяльності як держави, так і суб’єкта господарювання 

залежить від того, наскільки раціонально й ефективно побудована їх система 

управління. Значною мірою це стосується управління процесами формування та 

використання фінансових ресурсів держави, підприємницьких структур, 

установ соціальної сфери і громадян. Система управління фінансами в 

соціально-економічній сфері має вирішальне значення для її функціонування і 

розвитку.

Актуальність обраної теми зумовлена тими завданнями, які ставить перед 

собою українська держава на етапі інтенсивних, широкомасштабних 

трансформаційних змін у економічному просторі. Адже, від удосконалення 

системи управління фінансами залежить успішність реформ в державі.
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Одним із базових принципів стратегії соціально-економічного розвитку 

національної економіки є реалізація політики, спрямованої на запровадження 

інноваційної моделі структурної перебудови та зростання економіки, що на 

практиці потребує значних обсягів фінансування. Головним завданням 

реформування вітчизняного господарства є забезпечення економічного 

зростання з урахуванням пріоритетів сталого розвитку.

Фінансова політика є вагомим інструментом економічного розвитку 

країни. Визначення пріоритетних напрямів фінансової політики на середньо- і 

довгостроковий періоди сприятиме підвищенню результативності структурних 

перетворень в економічній та соціальній сферах, розвитку людського капіталу. 

Виважений підхід до формування і реалізації фінансової політики потребує 

врахування впливу екзогенних та ендогенних факторів на економічну систему.

Крім того, розробляючи основні напрями економічної політики, держава 

повинна виходити із необхідності забезпечення фінансової стабільності. Від 

якісного рівня впровадження інституційних механізмів фінансової політики 

достатньою мірою залежить динамічність системи економічного розвитку 

країни. На сучасному етапі трансформаційних перетворень важливим є 

підвищення дієвості фінансово-економічної політики держави з урахуванням 

циклічності економіки.

Розробка і реалізація фінансової політики мають базуватися на науково 

обґрунтованих засадах, що сприятиме посиленню збалансованості фінансової 

системи та ефективності фінансового регулювання розвитку економіки. На тлі 

цього дедалі більшої ваги набуває необхідність поглиблення теоретичних знань 

та практичних висновків щодо теоретико-методологічних засад та механізму 

реалізації фінансової політики в Україні.

Напрацювання автора опираються на теоретичний фундамент економічної 

науки із широким використанням загальнонаукових методів пізнання, а саме: 

методів наукової дедукції та індукції, порівняння та систематизації, синтезу, 

історичного методу наукового пізнання, методів аналізу, групування, 

графічного зображення тощо.



У дисертаційній роботі логічно розкрито поставлені завдання, що 

свідчить про досягнення дослідження та завершеність в опрацюванні проблеми 

теоретичного та науково-практичного обґрунтування необхідності ефективної 

реалізації фінансової політики в Україні.

Дисертаційна робота Ваньковича Данила Володимировича є актуальною як 

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

мету поглиблення існуючих і розроблення нових теоретико-методологічних 

засад фінансової політики та обґрунтування рекомендацій щодо підвищення 

результативності механізму її реалізації в Україні з урахуванням 

загальноцивілізаційних тенденцій та національних особливостей.

РІВЕНЬ ОБГРУНТОВАНОСТІ НАУКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ, 

ВИСНОВКІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙ

Зміст дисертації є достатньо обґрунтованим і достовірним за своїми 

науковими положеннями, висновками та рекомендаціями, котрі ґрунтуються на 

досягненнях економічної теорії та її методології; узагальненні й глибокому 

системному аналізі явищ і процесів, які існують впродовж порівняно тривалого 

періоду часу в національній економіці. Для досягнення поставленої мети 

автором проведене докладне вивчення, аналіз та узагальнення значного обсягу 

вітчизняних та зарубіжних наукових джерел з проблематики реалізації 

фінансової політики.

Це, у свою чергу, дало змогу Ваньковичу Д.В. визначити дискусійні та 

недостатньо опрацьовані питання з обраної теми і знайти новий напрям для 

власного дослідження та, як наслідок, чітко сформулювати мету, завдання, 

предмет та об’єкт дисертаційної роботи.

Висновки за розділами дисертації логічно позв’язують концептуальні 

положення підходів до оцінки та удосконалення теоретико-методологічних 

засад фінансової політики та науково-прикладних аспектів підвищення 

результативності функціонування механізму її реалізації в Україні.



Основні результати дослідження дають змогу системно розв’язувати 

проблеми з підвищення стратегічної результативності механізму реалізації 

фінансової політики. Окремі висновки та рекомендації, викладені в дисертації, 

застосовано зокрема в діяльності: Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України (Довідка № 4602-04/44001-16 від 21.11.2012), Міністерства 

соціальної політики (Довідка № 763/04/67-12 від 02.11.2012), Урядового 

уповноваженого з питань співробітництва з Російською Федерацією, державами 

учасницями Співдружності незалежних держав, Євразійського економічного 

співтовариства та іншими регіональними об’єднаннями (Довідка №4503- 

04/43323-16 від 16.11.2012), Головного фінансового управління Львівської 

обласної державної адміністрації (Довідка № 10-16 від 19.04.2012), Головного 

управління економіки та промислової політики Львівської обласної державної 

адміністрації (Довідка № 1/32/1127 від 29.03.2012), Територіального управління 

Рахункової Палати по Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, 

Івано-Франківській та Закарпатській областях (Довідка № 22-19/340 від

02.10.2014), Міністерства фінансів України (Довідка № 11000-07/1366 від

06.10.2014).

Таким чином, наукові положення, висновки і рекомендації, запропоновані 

в дисертаційній роботі, мають високий ступінь наукової обґрунтованості. 

Дослідження складається із вступу, п’яти розділів, висновків до розділів, 

загальних висновків, додатків та списку використаних джерел. Основні 

результати дослідження логічно розкриті у розділах дисертації, що дало змогу 

послідовно висвітлити дану проблематику.

У першому розділі “Наукові основи дослідження фінансової політики” 

автор дослідив сутнісно-функціональну характеристику фінансової політики, 

з’ясував роль і місце фінансової політики у системі економічної науки, розкрив 

зміст фінансових відносин як об’єкту політики та забезпечувальну природу 

їхнього виникнення, а також розглянув інституційні засади реалізації 

фінансової політики (с. 13-62).

Узагальнивши теоретичні підходи вітчизняних та зарубіжних учених 

щодо визначення сутності фінансової політики, дисертант виокремив



характерні ознаки останньої: діяльність, забезпечувальна мета здійснення, 

розгляд фінансового механізму як інструменту політики, стратегічна орієнтація. 

Виявив, що у більшості теоретичних праць іноземні фахівці під час з’ясування 

сутності фінансової політики (фіскальної і монетарної) основну увагу 

зосереджують на корегуванні ринкової рівноваги, у той час як у роботах 

вітчизняних учених -  на фінансовому забезпеченні.

У результаті дослідження автор визначив критерії структуризації

фінансової політики. Дослідив взаємозв’язок фінансового механізму та 

фінансової політики і на цій основі обґрунтував виділення двох складових її 

реалізації (фінансового забезпечення та фінансового регулювання), а також 

обґрунтував залежність фінансового регулювання від фінансового забезпечення 

та встановлення на цій основі фінансових цілей(с. 13-28).

Заслуговує на особливу увагу визначення основних етапи здійснення 

фінансової політики, а саме: 1) реалізація заходів політики, тобто створення чи 

уповноваження спеціальних адміністративних органів, залучення фінансових 

ресурсів, введення нових або зміна існуючих фінансових стандартів; 2)

моніторинг політики (відстеження якості та відповідності досягнутих 

результатів прийнятим рішенням), який повинен здійснюватися як органами 

управління, так і незалежними агенціями та аналітичними центрами; 3) 

оцінювання політики, зокрема систематична оцінка якості й ефективності 

фінансової політики, її результатів для вивчення впливу на суспільство та 

внесення коректив щодо подальшої її реалізації, зміни, скасування чи

переорієнтації.

За результатами дослідження розроблено класифікацію фінансових 

конфліктів дисертант розробив класифікацію фінансових конфліктів та виявив, 

що для успішного врегулювання фінансового конфлікту важливі три обставини: 

наявність ціннісних установок; рівень організації сторін; взаємоузгоджені 

правила гри (с. 38-47).

Важливими з наукової точки зору є розроблена і обґрунтована 

дисертантом схема розробки стратегії реалізації фінансової політики держави, 

що включає в себе: місію та бачення, стратегічний аналіз (зовнішній та



внутрішній), вибір стратегічних цілей та альтернатив, складання стратегічної 

карти діяльності держави з реалізації фінансової політики, індивідуальні цілі та 

ініціативи виконавців, а також стратегічні результати.

Таким чином теоретична частина роботи подана автором у дисертації 

науково коректно, логічно, з внесенням відповідних уточнень у понятійний 

апарат теорії фінансової політики держави.

У другому розділі дисертаційної роботи “Методологічні засади 

реалізації фінансової політики” дисертант розкрив зміст фінансової політики 

як системи діяльності, з ’ясував з врахуванням визначених методологічних засад 

сутність структурних компонент фінансової політики, виявив взаємозв’язок 

фінансової політики та управління, охарактеризував організаційно- 

управлінське забезпечення реалізації фінансової політики в Україні (65-129).

Автор висвітлив методологію фінансової політики як вчення про 

організацію діяльності. Останню ж визначив як активну взаємодію людини з 

навколишньою дійсністю, у процесі якої вона виступає суб’єктом, що 

цілеспрямовано впливає на об’єкт та задовольняє в такий спосіб фінансові 

потреби. Поділяємо думку дисертанта, що активна діяльність суб’єкта є 

умовою, завдяки якій той чи інший фрагмент об’єктивної реальності виступає 

як об’єкт. Водночас колективна діяльність неможлива без створення 

визначеного порядку, розподілу праці, встановлення місця та функцій кожної 

людини в колективі, що здійснюються з допомогою управління (с. 65-83).

Важливим є наведена автором часова структура фінансової політики, а 

також обґрунтування методології реалізації фінансової політики та визначення 

основних компонентів на основі розгляду її як системи діяльності.

Під час дослідження дисертантом виявлено, що глобальна фінансово- 

економічна криза 2008-2009 рр., яка наприкінці 2011 року перейшла у так звану 

“політичну” фазу, змінила акценти в наукових дослідженнях щодо проблем 

фінансової безпеки, зосередивши увагу науковців на розробленні ефективних 

систем раннього виявлення кризових тенденцій в економіці та фінансах.

Це дало змогу автору окреслити необхідність відрізняти об’єктивну 

безпеку (тобто об’єктивно безпечні, сприятливі умови) від суб’єктивного



уявлення про сукупність умов як безпечних (контрольованих), а в дійсності не 

таких. У більшості випадків фінансову безпеку тлумачать як стан захищеності, 

для цього розраховують цілу низку показників, за допомогою яких здійснюють 

фінансовий моніторинг, який лише в певній мірі дає об’єктивну оцінку 

(с. 84-99).

У третьому розділі “Механізм реалізації фінансової політики в умовах 

сучасних соціально-економічних викликів” досліджено функціональність 

механізму реалізації фінансової політики, розкрито регуляторний потенціал 

податкової політики, дієвість бюджетної складової механізму реалізації 

фінансової політики, проаналізовано проблеми координації окремих її 

компонентів (с. 132-199).

Дослідження реалізації фінансової політики з використанням механізму 

фінансової трансмісії дало змогу автору з’ясувати, що характеристики 

конкретних передавальних каналів трансмісії, особливості та сила впливу 

окремих фінансових інструментів на макроекономічні параметри є різними й 

вимагають додаткового уточнення. Основою фінансової політики є 

регулювання обсягів державної участі у вигляді податків і видатків в усіх 

ланках макроекономічного кругообігу. У частині фінансової трансмісії, 

акцентовано увагу на бюджетному та податковому каналі (с. 132-146).

Варто також відзначити запропонований автором аналіз координації 

грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики, яка повинна 

ґрунтуватися на виробленні та реалізації заходів у такий спосіб, щоб вони не 

суперечили одна одній і в сукупності сприяли досягненню цілей 

макроекономічної політики держави (180-198).

Обґрунтовано, що у макроекономічному контексті важливий не лише 

рівень доходів і видатків бюджету, а й сальдо бюджету, яке визначає боргову 

позицію країни, механізми формування очікувань інфляції й обмінного курсу. 

Нейтральність дискреційного дефіциту бюджету загострює питання дієвості 

бюджетно-податкової політики в Україні як інструменту макроекономічного 

регулювання (с. 159-179).



Особлива увага в дисертаційній роботі присвячена побудові економіко- 

математичним моделям, які характеризують вплив вихідних параметрів 

фіскальної і монетарної політики на основні макроекономічні показники, що 

характеризують фінансову стабільність та економічний розвиток, а також 

глобальний індекс конкурентоспроможності. Як фінансові важелі використано: 

для грошово-кредитної політики -  обсяги та темпи росту грошової маси; для 

фіскальної політики -  дефіцит зведеного бюджету, виражений відношенням 

дефіциту бюджету до ВВП (с. 180-198).

У четвертому розділі “Діагностика результативності фінансової 

політики в Україні” автором здійснено дослідження цільової ефективності 

фінансової політики на окремих етапах розвитку фінансової системи України, 

виявлено проблеми реалізації фінансової політики в Україні, з’ясовано 

домінанти вітчизняної фінансової політики на початку третього тисячоліття, 

проаналізовано результативність впливу фінансової політики на 

конкурентоспроможність національної економіки (с. 202-265).

На особливу увагу заслуговує виконаний аналіз взаємозв’язку видатків 

зведеного бюджету та зміни ЗФП на основі використання апарату кореляційно- 

регресійних моделей та пакету прикладних програм Statistica, результати якого 

наведено на с. 259-265.

У роботі також обґрунтовано, що для ефективного управління 

бюджетними коштами важливою є оцінка його цільової ефективності (здатності 

досягати цілі бюджетної політики за визначеного стану фінансового 

середовища). Цільову ефективність (результативність) реалізації фінансової 

політики запропоновано оцінювати з допомогою верифікації бюджетів, тобто 

оцінювання їхньої точності та обґрунтованості. Для цього визначається 

відсоток недовиконання (перевиконання) плану, а узагальнюючою оцінкою 

слугує середня похибка (с. 266-267).

Належна роль у роботі відведена оцінці результатів урядової політики за 

допомогою статистичних показників та інших видів індикаторів. Дисертант 

доводить, що такі показники урядової політики не можуть слугувати 

критеріями вимірювання впливу на економіку чи інституції. На певні



показники політика має більш безпосередній вплив (наприклад, інфляція чи 

діловий клімат), у той час як ВВП -  змінюється в результаті складних 

суспільно-економічних процесів, які не піддаються прямому впливові уряду. 

Окрім цього, результати поточної політики уряду можуть мати як 

короткострокові, так і довгострокові наслідки (інвестування в освіту та 

фундаментальну науку, стан інфраструктури).

У п’ятому розділі “Потенціал фінансового впливу на розвиток 

вітчизняної соціально-економічної системи” проаналізовані тенденції 

розвитку світової економіки та їхній вплив на фінансову політику в Україні, 

розроблено концептуальні основи соціалізації фінансової політики, визначено 

можливості удосконалення механізму реалізації фінансової політики, розкрито 

інноваційні імперативи фінансової політики України в умовах євроінтеграції 

(с. 269-327).

Автором визначено, що основним фінансовим інструментом подолання 

бідності в Україні є пільги соціального характеру. Однак їхня ефективність 

надзвичайно низька у зв’язку з тим, що у системі державного соціального 

захисту населення не виконується один з фундаментальних принципів 

ефективного управління суспільними фінансами -  це належний облік, звітність 

та ефективний фінансовий контроль здійснення виплат і надання пільг. 

Враховуючи це, подальше вдосконалення соціального захисту неможливе без 

проведення наукового обґрунтування меж фінансової підтримки, як окремих 

осіб, що одержують допомогу, так і підприємств, які надають пільгові послуги. 

А це вимагає розроблення норм та нормативів споживання послуг, а також 

стандартів їхнього надання. Без наявності таких науково обґрунтованих 

об’єктивних критеріїв неможливо впорядкувати систему фінансового 

забезпечення соціального захисту населення (с. 293-300).

Дисертантом доведено, що недосконала політика надання соціальних 

трансферів призвела до того, що соціальні виплати не зменшують, а навпаки, 

збільшують нерівність у розподілі доходів та бідність. Так, оцінюючи вплив 

соціальної допомоги на вирівнювання доходів населення України, необхідно 

зазначити різний внесок окремих видів соціальних виплат на формування



загальної нерівності. Чинна система соціальної підтримки принципово нездатна 

вирішити завдання перерозподілу ресурсів на користь тих, хто найбільше цього 

потребує.

Автор виділяє наступні причини цієї проблеми, а саме: по-перше, 

неузгодженість між собою законодавчо-нормативних актів щодо соціального 

захисту та форм соціального забезпечення у поєднанні з відсутністю орієнтації 

на фактичний рівень можливостей державних фінансів, що забезпечили 

існування великої кількості соціальних трансферів; по-друге, фінансування 

соціальних трансферів характеризується безперервними реструктуризаціями, 

секвестром бюджетних видатків на соціальний захист і забезпечення, 

відсутністю перспектив щодо комплексного та результативного вирішення 

проблеми платоспроможності малозабезпеченого населення; по-третє, у 

соціальній сфері основні кошти спрямовуються на безперспективне 

підтримання виплат за структурою, у якій переважають пасивні елементи 

соціального захисту, що склалися в умовах планової економіки. Активні 

елементи, які підвищують трудовий потенціал людини в ринковій системі 

(освіта, медицина, перенавчання з наступним працевлаштуванням) 

залишаються об’єктом залишкового фінансування (с. 305-316).

Враховуючи сказане вище, можна стверджувати, що робота виконана на 

високому науковому рівні, що дало змогу дисертанту отримати відповідні 

наукові висновки і рекомендації.

ДОСТОВІРНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ, НОВИЗНА 

ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ

Основні наукові висновки і пропозиції, викладені в дисертаційній роботі, 

є належним чином обґрунтованими та достовірними. Достовірність результатів 

дослідження підтверджують високий рівень теоретичного обґрунтування, а 

також їх впровадження у практику та навчальний процес, апробація на 

численних науково-практичних конференціях, опубліковані праці у фахових та 

інших наукових виданнях.



У дисертаційній роботі викладено сукупність теоретико-методологічних 

положень, висновків і рекомендацій, які мають наукову новизну і свідчать про 

особистий внесок автора у розвиток теорії та практики формування 

фінансового капіталу підприємств в Україні.

З-поміж основних наукових результатів, які становлять особистий внесок 

дисертанта, можна виділити такі:

- систематизовано існуючі наукові підходи до розуміння змісту, 

складових та функціонального призначення фінансової політики;

- розкрито роль концепцій державних фінансів як теоретичного 

підґрунтя реалізації фінансової політики;

- визначено місце фінансової політики в системі економічної науки;

- розкрито конфліктну сутність та забезпечувальну природу фінансових 

відносин;

- обґрунтовано методологічні засади реалізації фінансової політики як 

системи діяльності;

- розкрито сутність фінансової безпеки держави в середовищі реалізації 

фінансової політики та проаналізовано проблему суб’єктивізму в її оцінці;

- досліджено механізм реалізації фінансової політики та здійснено 

діагностику його дієвості;

- проаналізовано регуляторний потенціал податкової політики в Україні;

- з’ясовано особливості вітчизняної бюджетної політики в контексті 

фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку держави;

- дано оцінку компліментарності бюджетно-податкової і грошово- 

кредитної політик як інструментів макроекономічного регулювання та впливу 

на конкурентоспроможність національної економіки;

- удосконалено методику оцінки результативності фінансової політики в 

Україні;

- визначено пріоритетні напрями соціалізації фінансової політики 

держави в контексті євроінтеграції;

- обґрунтовано імперативи реалізації вітчизняної фінансової політики на 

сучасному етапі глобалізації.



ПОВНОТА ВИКЛАДУ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ, ПОДАНИХ У

ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЯХ

Ознайомлення зі змістом дисертації та опублікованими працями 

здобувача підтверджує, що наукові положення, висновки та рекомендації, які 

сформульовані у роботі, відображені у публікаціях автора. За результатами 

дослідження опубліковано 52 наукові праці, з них: одноосібна монографія, 

участь у 2-х колективних монографіях; 28 статей у наукових фахових виданнях 

України, в тому числі 4 статті у наукометричних виданнях; 1 колективний 

навчальний посібник і 1 колективний підручник (з грифами МОН України); 19

-  в інших наукових виданнях.

Науковий матеріал, що викладений у авторефераті, повністю відображає 

зміст дисертаційної роботи, одержані наукові результати та висновки. 

Автореферат у повній мірі розкриває основні наукові результати, отримані 

дисертантом у процесі дослідження, а також ступінь новизни розробок і 

рекомендації щодо можливостей практичного застосування одержаних 

результатів наукового дослідження.

Можна зробити висновок, що повнота викладу основних результатів 

дисертації відповідає чинним вимогам МОН України.

ОБГРУНТОВАНІСТЬ ТА ДОСТОВІРНІСТЬ НАУКОВИХ 

ПОЛОЖЕНЬ, ВИСНОВКІВ І РЕКОМЕНДАЦІЙ, СФОРМУЛЬОВАНИХ У

ДИСЕРТАЦІЇ

Наукові положення, висновки та рекомендації, отримані дисертантом за 

результатами дослідження, є вагомим внеском у поглиблення існуючих та 

розроблення нових теоретичних засад механізму реалізації фінансової політики 

в Україні.

Результати дослідження доповідались і одержали позитивну оцінку на 

багатьох науково-практичних конференціях у 2003-2013 роках, які проводились 

не лише у таких містах України як Львів, Севастополь, Сімферополь, Полтава,



Одеса, Донецьк, Івано-Франківськ, Тернопіль, Київ, Дніпропетровськ а також в 

інших країнах.

Основні теоретичні й методичні підходи та висновки дисертаційної 

роботи використовують у навчальному процесі кафедри фінансів, грошового 

обігу і кредиту, а також Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської 

підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка для 

розроблення методичного забезпечення і викладання навчальних дисциплін: 

“Інвестування”, “Стратегічне управління фінансами”, “Податкова політика”, 

“Бюджетний менеджмент”(довідка № 105 від 18.12.2012 та довідка № 3845-М 

від 10.09.2014).

ДИСКУСІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ І НЕДОЛІКИ РОБОТИ

Визнаючи беззаперечні здобутки дисертанта, дозволимо собі вказати на

таке:

1. Обґрунтовуючи функції фінансової політики (с. 28-29 дисертації),

автор наводить перелік із семи пунктів -  регламентувальна, 

світоглядна, методологічна, координаційно-коригувальна,

мобілізаційна, організаційна, прогностична. Проте ці функції не 

можуть мати принципових відмінностей від функцій фінансової 

системи, однією із яких є контрольна. Саме вона (або її аналог) не 

наведений у представленому переліку.

2. Досліджуючи місце фінансової політики у системі економічних наук 

(підр. 1.2, с. 30-39) дисертант надав характеристику окремих 

фінансових теорій, проте обійшов увагою основні фінансові теорії, де 

з’ясовуються прояви фінансової політики, зокрема -  теорію 

суспільного вибору (Дж. Б’юкенен та ін.), монетаризм (М. Фрідман та 

ін.).

3. У підр. 2.2 (с. 87-101) автор намагався обґрунтувати структурні 

компоненти фінансової політики. В тексті не подано тлумачення 

поняття «структурна компонента», проте на с. 97 вказано, що до



основних структурних компонентів належить середовище (зовнішнє 

середовище). В тексті цього підрозділу інші компоненти, які можливо 

повинні бути, не обґрунтовані.

4. У пірд. 3.2 регуляторний потенціал «податкової політики» (с. 147-159) 

дисертант не висловив своєї позиції щодо напрямів реалізації цього 

потенціалу — збільшення чи зменшення існуючого податкового тиску.

5. У підр. 4.3 «Домінанти фінансової політики» (с. 255-266) дисертант не 

виокремив та не обумовив сутність домінант, тому складно робити 

висновки про особливості їх прояву.

6. У підр. 5.2 «Обґрунтування концептуальних основ соціалізації 

фінансової політики держави» (с. 294-319) дисертант об’єктивно 

зазначає, що основним напрямом такої політики має бути зменшення 

рівня бідності. Проте не обґрунтовані важелі реалізації цієї політики -  

механізми, моделі, методи тощо.

Незважаючи на ці недоліки, можемо зауважити, що вони не мають 

принципового значення і суттєво не знижують цінності виконаного 

дослідження.

ВИСНОВОК

У цілому докторська дисертація Ваньковича Данила Володимировича є 

кваліфікованою науковою працею, виконаною автором особисто, 

характеризується єдністю і логікою викладення, містить науково обґрунтовані 

теоретичні результати та методичні положення, які містять наукову новизну і є 

суттєвими для подальшого практичного розв’язання важливої науково- 

практичної проблеми -  поглиблення існуючих і розроблення нових теоретико- 

методологічних засад фінансової політики та обґрунтування рекомендацій 

щодо підвищення результативності механізму її реалізації в Україні з 

урахуванням загальноцивілізаційних тенденцій та національних особливостей. 

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 та розроблення навчальних програм з 

метою підготовки фахівців економічного напряму освіти.

За оформленням, змістом, важливістю і глибиною вирішення наукових 

проблем дисертаційна робота відповідає чинним вимогам МОН України, а її 

автор -  Ванькович Данило Володимирович -  заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.08 -  гроші, 

фінанси і кредит.

Офіційний опонент:

Декан фінансово-економічного факультету 

Черкаського державного 

технологічного університету,

д.е.н., професор Ю.В. Пасічник
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