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Актуальність теми дисертаційної роботи

Податкова система є одним з основних інструментів регулювання 

економіки. З допомогою податкової політики держава вирішує протиріччя, що 

виникають у суспільстві, намагаючись, з одного боку, забезпечити достатні 

надходження до бюджету, з іншого - зберегти стимули до підприємницької 

діяльності та дотримуватись принципів справедливості щодо платників податків. 

Ставлення до податкової системи України неоднозначне - її вважають складною 

та обтяжливою для платників, міжнародні організації фіксують значну кількість 

податкових платежів та часових витрат на адміністрування.

Необхідність реформування зумовлена потребою подолати бюрократію, 

корупцію, ухиляння від оподаткування, неефективність, що притаманні діючій 

податковій системі. Це надає темі дослідження гострої актуальності.

Ступінь обгрунтованості і наукових положень, 

висновків і рекомендацій

Наукові результати дисертаційної роботи Дубинецької П.П. є в достатній 

мірі обґрунтованими та об’єктивними, завдяки використанню сучасних 

фундаментальних та прикладних досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених, 

що стали базою для формування наукової новизни дисерт «Загальна канцелярія 
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Зміст дисертації свідчить про грамотне використання статистичних даних, 

їх інтерпретацію та залучення значного масиву даних, зокрема і власних 

соціологічних опитувань.

Структура дисертаційної роботи є логічною, матеріал характеризується 

змістовністю і завершеністю та розкриває поставлені у процесі дослідження 

завдання. Достовірність та наукова новизна наукових положень і рекомендацій, 

сформульованих у роботі, підтверджується використанням комплексу наукових 

методів досліджень: системного, порівняльного, методу експертних оцінок, 

аналізу і синтезу.

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади податкового 

регулювання в системі управління національним господарством» проведено 

ґрунтовний аналіз понять «управління національним господарством» та 

«податкове регулювання». Це дозволило сформулювати схему механізму 

податкового регулювання на основі процесного підходу, де механізм 

розглядається як сукупність послідовних етапів реалізації мети податкового 

регулювання в умовах змінного середовища(п.1.2).

На позитивну оцінку заслуговує здійснений дисертантом ретроспективний 

огляд економічних теорій зарубіжних науковців та критичний аналіз сучасних 

досліджень щодо «ефективного оподаткування». Результатом такого аналізу стало 

виявлення принципів податкового регулювання, прийнятних у сучасному 

суспільстві - це легітимність, справедливість, обґрунтованість, системність, 

ефективність(п .1.3).

Особливої уваги вартий другий розділ дисертації, у якому представлений 

аналіз сучасного стану та розвитку податкового регулювання, що дав можливість 

автору дійти висновків щодо періодизації реформування податкової системи. 

Дисертанткою було виділено останній «системно-концептуальний» етап 

податкової реформи, що характеризується наближенням до податкових систем ЄС 

та модернізацією державної фінансової служби(п.2.1).

До суттєвих наукових результатів належать висновки автора про

застосування економічних розрахунків для оцінки ефективності
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бюджетоутворюючих податків та використання цього показника для подальшого 

реформування вибраних податків.

Позитивно відзначимо аналіз загального рівня податкового навантаження на 

економіку, здійснений у параграфі 2.2, в якому дисертантка доходить висновку 

про необхідність зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці.

Безперечно новаторським є підхід до оцінювання податкового регулювання 

за допомогою соціологічних опитувань, проведених автором особисто (п. 2.3). 

Автором розроблена анкета для оцінки проблем податкової системи з точки зору 

платників податків. На основі проведених досліджень визначено найбільш 

проблемні інструменти податкової політики - ними виявились не економічні (вид 

податку, ставка, об’єкт оподаткування), а адміністративні(податкові перевірки, 

штрафні санкції, податкове обслуговування тощо).

Дубинецька П.П. слушно наголошує на особливій ролі стабільного бізнес- 

середовища, складовою якого є ефективна податкова система, для притоку 

інвестицій та майбутнього економічного зростання.

У третьому розділі «Концептуальні засади вдосконалення механізму 

податкового регулювання в Україні» запропоновано напрямки вдосконалення 

податкового регулювання. Так, проведений дисертанткою кореляційно- 

регресійний аналіз (п 3.1) показав обернену залежність між притоком іноземних 

інвестицій та середньозваженою ставкою оподаткування і часом на 

адміністрування(сплату податків платниками). В той же час виявлено пряму 

залежність між рівнем тінізації та показниками податкового регулювання 

народного господарства. Ці моделі дозволяють оцінити кількісний вплив змін у 

податковому регулюванні на тенденції у національному господарстві(чи до 

пожвавлення, чи до тінізації).

Погоджуємося з міркуванням дисертантки щодо важливості детінізації 

економіки України (параграф 3.2) з використанням методів податкового 

регулювання.
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Варто звернути увагу на пропозиції автора щодо перейняття досвіду Грузії у 

сфері спрощення податкової системи на тлі декриміналізації економіки та 

активізації боротьби з корупцією.

Проведений аналіз негативних чинників, що визначають низькі конкурентні 

позиції української податкової системи, дозволив стверджувати, що діюча 

система адміністрування податків неспроможна ефективно боротися з корупцією. 

Задля інституційного розвитку автор пропонує реалізувати такі кроки, як 

усунення податкової дискримінації, запровадження партнерських відносин між 

податковими органами та платниками податків, прозорий механізм повноважень 

щодо розподілу фінансових ресурсів, стимулювання конкурентного бізнес- 

середовища. Всі ці рекомендації можуть бути втілені в життя разом із 

розробленим автором апаратом «управління змінами», який сприятиме 

підвищенню податкової культури (п.3.3). Однак зазначені заходи носять, 

передусім, структурний характер, ефективність впровадження яких залежить від 

наявності стабільної політичної ситуації в Україні.

Зміст дисертації та її виклад свідчать про достовірність та завершеність 

наукового дослідження, в якому розв’язано концептуальні науково-практичні 

завдання, поставлені автором. У висновках подано коректно сформульовані за 

формою та змістом результати дисертаційної роботи, що відповідають основному 

тексту.

Наукова новизна результатів дослідження

В результаті проведеного дослідження отримано ряд результатів, які 

характеризують новизну роботи та розкривають особистий внесок автора у 

розробку досліджуваної проблеми:

1. розроблено та запропоновано алгоритм обчислення можливих 

взаємозалежностей між об’єктивними кількісними характеристиками податкової 

системи та показниками, що характеризують динаміку економічного зростання в 

цілому на основі кореляційно-регресійного аналізу для покращення інвестиційно- 

ділового середовища та підвищення конкурентоспроможності економіки України;
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2. вдосконалено структуру механізму податкового регулювання 

національної економіки на основі процесного підходу з врахуванням 

взаємопов’язаних елементів, таких як: економічне, політико-правове та соціально- 

культурне середовище, яке визначає мету та принципи податкового регулювання; 

суб’єкти та об’єкти податкового регулювання; процес податкового регулювання в 

розрізі основних його функцій та інструментів;

3. оцінено ефективність регулятивного впливу податкової системи на 

соціально-економічну сферу країни за допомогою економічного, соціологічного та 

математико-статистичного інструментарію;

4. досліджено неекономічні напрямки податкового реформування на 

основі виявлених проблем податкової системи шляхом соціологічного опитування;

5. набули подальшого розвитку теоретичні аспекти вдосконалення 

концепцій і теорій «ефективне оподаткування» щодо його впливу на економічну 

динаміку та розподіл податкового тягаря;

6. потребує подальшого дослідження концепція «управління змінами» в 

процесі реформування та модернізації Державної фіскальної служби України, що 

ґрунтується на результатах внутрішнього моніторингу та зарубіжному досвіді.

Достовірність та повнота відображення висновків і пропозицій в 

опублікованих дисертантом працях

Ознайомлення з текстом дисертації та відповідними публікаціями 

Дубинецької П.П. засвідчує, що основні наукові положення, висновки і 

рекомендації знайшли повне відображення в оприлюднених працях по темі 

роботи.

Основні положення та результати, які сформульовані в дисертації, 

опубліковані у 21 науковій праці, зокрема 1 монографії, 8 наукових публікацій у 

фахових наукових виданнях. Загальний обсяг публікацій становить 5,69 друк, 

арк., з них 5,15 друк. арк. належить особисто автору, з них у фахових виданнях - 

2,95 друк. арк..
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Обсяг друкованих праць та їх кількість відповідає вимогам Міністерства 

освіти і науки України щодо публікації основного змісту дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук.

Практичне значення результатів дослідження

Результати наукових досліджень автора дають можливість удосконалити 

податкове регулювання у національній економіці України шляхом усунення 

недоліків і перешкод, виявлених дисертантом на кожному з етапів фінансового та 

організаційного забезпечення процесу податкового регулювання.

Розраховані показники ефективності бюджетоутворюючих податків можуть 

бути корисними для удосконалення податкового планування як на рівні 

підприємств, так і на державному рівні. Сформульовані положення та висновки 

дисертаційної роботи є цікавими і актуальними для використання у науково- 

дослідній діяльності.

Викладені в роботі пропозиції знайшли практичне застосування у діяльності 

Державної фіскальної служби України (довідка № 3142/99-99-17-04-18 від

22.04.2014 р.) та Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників 

податків України» (територіальне відділення у Львівській області) (довідка № 27 від

20.08.2014 р.).

Результати, отримані в процесі дослідження, використовують у навчальному 

процесі Львівського національного університету імені Івана Франка при викладанні 

навчальних дисциплін «Державне регулювання економіки» та «Управління 

змінами» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» освітньо- 

кваліфікаційного рівня «бакалавр» (довідка № 2924-Н від 08.07.2014 р.).

Дискусійні положення та зауваження щодо дисертації

Є в дисертаційній роботі певні недоліки, дискусійні положення, серед яких слід 

відзначити такі:

1. У параграфі 1.2 дисертаційної роботи автором вдосконалено механізм

податкового регулювання, однак недостатньо уваги приділено інституційному
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середовищу. Варто зазначити, що поява громадських організацій, об’єднань 

платників податків дедалі вагоміше впливає на процес прийняття та імплементації 

податкових нововведень.

2. У параграфі 1.3 автор здійснює огляд економічний теорій та аналізує 

сучасні дослідження щодо ефективного оподаткування, опираючись на 

зарубіжний досвід. В той же час, при розгляді сутності податкового регулювання 

(п. 1.1) проаналізовано погляди лише вітчизняних науковців. Співставлення 

поглядів науковців дозволило б виявити цікаві тенденції, зокрема щодо ролі та 

меж державного регулювання економіки.

3. У параграфі 2.1 зазначено, що головним швидким результатом 

податкової реформи було значне зростання надходжень до бюджету у перший рік 

після впровадження Податкового Кодексу України (рис. 2.2), відповідно, рівень 

фіскальних надходжень за результатами 2011 року зріс на 56,7 % порівняно із 

2010 роком, що характеризує економічне пожвавлення національного 

господарства. Однак, автором не обґрунтовано статистичних даних (зростання 

ВВП, показники експорту та імпорту, підвищення середньої заробітної плати), які 

дійсно підтверджують економічне пожвавлення національного господарства.

4. У параграфі 3.1 наведено показник витрат часу на адміністрування 

податків в Україні, який є надзвичайно високим, у порівнянні з іншими 

європейськими країнами. Це пояснюється електронною звітністю, високою 

продуктивністю праці та її оплатою в Європі, а не лише складністю і заплутаністю 

податкового законодавства в Україні.

5. У параграфі 3.3. вказується на недосконалість показників моніторингу 

програми модернізації Державної фіскальної служби, однак не визначено, які з них 

варто скасувати, а які запровадити для підвищення ефективності моніторингу.

Враховуючи вищенаведене, вказані недоліки суттєво не знижують в цілому

позитивної оцінки теоретичної і практичної цінності опонованої дисертаційної

роботи. Дисертант продемонстрував глибоке розуміння та відчуття актуальності

проблеми. Дисертаційна робота є кваліфікованою науковою працею, виконаною

автором особисто, характеризується єдністю і логікою викладення, містить науково-
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обґрунтовані теоретичні результати та методичні положення.

Відповідність роботи вимогам ДАК України

Дисертаційна робота Дубинецької Павлини Петрівни «Податкове 

регулювання в системі управління національним господарством» виконана 

українською мовою, оформлена у повній відповідності з нормами і правилами 

ДАК України, за змістом і формою є завершеним, самостійним і логічним 

дослідженням, що характеризується науковою новизною, застосуванням 

широкого спектру сучасних методів наукових досліджень і прикладним 

спрямуванням. Автореферат дисертації підготовлено у відповідності із 

нормативними вимогами, викладений в ньому матеріал на належному рівні 

розкриває зміст дисертаційної роботи.

Загальний висновок

Зміст, оформлення й апробація основних положень дисертації та 

автореферату Дубинецької Павлини Петрівни «Податкове регулювання в системі 

управління національним господарством» відповідає вимогам пунктів 11, 13 та 14 

«Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 р. №567.

Дубинецька Павлина Петрівна заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 -  економіка та 

управління національним господарством.

Офіційний опонент,

кандидат економічних наук, доцент,

єктів господарюваннядоцент ка
тт • лльвівської держав
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