
 



робіт Тернопільського національного економічного університету за темами: 

“Дослідження методологічних засад державного регулювання економіки на 

макро- і мезорівнях” (номер державної реєстрації 0104U000406), де автором 

визначені принципові положення державної політики регулювання 

макроекономічних процесів на макро- та мезорівнях; “Удосконалення 

методології та практики адміністрування діяльності організацій в умовах 

динамічного зовнішнього середовища” (номер державної реєстрації 

0109U000041), де автором проаналізовано процеси функціонування та 

обґрунтовано пропозиції з удосконалення адміністрування діяльності 

організацій на предмет легальності і прозорості господарювання; “Модернізація 

механізмів реалізації регіональної структурної політики” (номер державної 

реєстрації 0112U007884), де здобувачем досліджено процеси та обґрунтовано 

інструменти державної регіональної політики легалізації економіки; 

“Теоретико-методологічні та прикладні аспекти управління збалансованим 

розвитком національної економіки” (номер державної реєстрації 0115U007209), 

в процесі виконання якої дисертантом розроблені механізми та інструменти 

детінізації економічних відносин в Україні. 
 

Основні наукові результати, які одержані автором, їх новизна, ступінь 

обґрунтованості та достовірності 

Дисертаційна робота виконана на високому науковому рівні. Дисертант 

вдало оперує теоретико-методологічними та прикладними аспектами обраного 

дослідження. 

Опрацювання змісту дисертації дає підстави зробити висновок, що обрана 

здобувачем мета – розроблення теоретико-методологічних засад, обґрунтування 

пріоритетів та механізмів системної детінізації економіки України – досягнута. 

Реалізація мети та розв’язання визначених завдань стало можливим завдяки 

використанню науково-методичного інструментарію дослідження. 

Автором проведене комплексне наукове обґрунтування теоретико-

методологічних і прикладних підходів до комплексного вирішення проблеми 



системної детінізації економіки держави, що дозволило отримати обґрунтовані 

висновки та достовірні результати дослідження. Серед отриманих результатів 

дослідження, які характеризуються науковою новизною, доречно виокремити 

три блоки: 

По-перше, здобувачем розвинуто та удосконалено теоретико-

методологічний базис державного регулювання у сфері системної детінізації 

економіки. Це: 

- введення в науковий обіг та розкриття сутнісних характеристик понять: 

«системна тінізація економіки» та «державна політика системної детінізації 

економіки» (пр. 1.1, с. 45-58 дослідження); 

- розширення класифікації системних загроз конкурентоспроможності та 

економічної безпеки держави шляхом доповнення усталеної структури загроз 

загрозами, пов’язаними з тінізацією економіки системного характеру (пр. 2.1, с. 

100-110 роботи); 

- істотний розвиток методології дослідження тінізації та детінізації 

економіки (пр. 2.2, с. 116-130 рукопису). 

По-друге, здобувачем надано значного розвитку методико-прикладним 

аспектам дослідження системної тінізації економіки. Це: 

- удосконалення методики оцінювання регіональних характеристик 

тіньового сектора економіки шляхом обґрунтування методики комплексного 

аналізу (на базі методів: потенційного приросту податкових надходжень; 

зв’язку тінізації та ВРП; рівня економічної злочинності; тінізації сфери 

роздрібної торгівлі; сприйняття корупції) з подальшим групуванням отриманих 

даних і здійсненням кластеризації регіонів держави за рівнем та обсягами 

проникнення тіньової економічної активності (пр. 3.2, с. 170-190 дослідження); 

- розвиток методичних рекомендацій з оцінювання міри впливу чинників 

та функціональних особливостей тіньової економічної діяльності. Зокрема 

розроблено методику формування системи чинників за сферами збитків: 

виробництво і торгівля, інвестування та фінансовий сектор, бюджетна система, 

зовнішньоекономічна діяльність, сегмент трансакційних витрат, соціальна та 



екологічна сфери та з використанням методу головних компонент подальшого 

оцінювання міри їх впливу як диференційовано, так і в комплексі (пр. 3.3, с. 

192-210 роботи); 

- доповнення методики оцінювання ефективності державної політики 

детінізації економіки шляхом розробки когнітивної кaрти конфліктогенності в 

Укрaїні з врaхувaнням впливу тіньового секторa економіки  (пр. 3.4, с. 216-230 

рукопису).  

По-третє, здобувачем розвинуто теоретико-прикладні засади планування і 

реалізації державної політики системної детінізації економіки. Це: 

- подальший розвиток елементів стратегічного планування, зокрема 

стратегічних пріоритетів, концепції, операційних цілей та завдань (пр. 4.1, с. 

240-250 дисертації) та інституціонального базису державної політики системної 

детінізації національного господарства (пр. 4.2, с. 258-270 дослідження); 

- розвиток механізму та інструментів детінізації підприємницького 

сектора економіки шляхом визначення критичних загроз і недоліків, а також 

обґрунтування організаційно-економічного механізму та ефективних 

інструментів регулювання диференційовано у секторах малого, середнього і 

великого бізнесу (пр. 5.1-5.2, с. 296-330 роботи); 

- розробка принципово нових механізмів протидії найбільш системним 

сферам тінізації економіки – інституційного для детінізації ринку праці та 

антикорупційного для детінізації відносин в соціальній сфері та системі 

державних послуг (пр. 5.3-5.4, с. 330-348 рукопису).  

Дисертація містять також й інші розробки та положення, що 

характеризуються науковою новизною. 

Інформаційний базис дисертаційної роботи склали закони України, укази 

Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, Національного 

банку України, нормативно-правові акти Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України, Міністерства фінансів України, Національного агентства з 

питань запобігання корупції, Національного агентства України з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та 



інших злочинів, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного 

антикорупційного бюро, статистичні матеріали Державної служби статистики 

України, аналітичні матеріали вітчизняних і міжнародних економічних 

організацій, монографії та публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, 

інтернет-ресурси. 

За рівнем наукової новизни результати дослідження відповідають 

вимогам до дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних 

наук. Це свідчить про достатній ступінь обґрунтованості наукових положень, 

висновків і рекомендацій, високий рівень їх достовірності та новизни. 
 

Оцінка змісту та завершеності дисертації 

Дисертація містить такі структурні елементи, як анотація, вступ, п’ять 

розділів, висновки, список використаних джерел з 286 найменувань та 14 

додатків на 29 сторінках. Загальний обсяг роботи складає 460 сторінок. 

Основний зміст роботи викладено на 400 сторінках. Робота містить 67 рисунків, 

32 таблиці. 

У вступі визначено актуальність теми, мету і завдання дослідження, 

представлено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, їх 

апробацію, а також зазначено особистий внесок автора. 

У першому розділі узагальнені концептуальні положення тінізації 

економіки та детінізації економічних відносин, визначені системні 

характеристики тінізації національного господарства, а також проаналізовані 

базові моделі взаємозв’язків тінізації та економічного зростання. 

У другому розділі проведено аналіз процесів тінізації економіки в 

контексті підсилення дії загроз економічної безпеки держави, сформовано 

методологію дослідження тінізації економічних відносин, узагальнено світовий 

досвід формування ефективної системи детінізації національного господарства. 

У третьому розділі наведено результати аналізу обсягів та галузево-

секторальних особливостей тінізації національного господарства, дослідження 

регіональних характеристик тінізації, виявлення чинників та функціональних 



особливостей тіньової економічної діяльності, надання характеристики 

державної політики детінізації економіки України. 

У четвертому розділі обґрунтовані пріоритетні напрями державної 

політики системної детінізації національного господарства, визначені засоби 

вдосконалення інституціонального забезпечення системної детінізації 

економіки, представлені результати розробки концепції державної політики 

системної детінізації економіки України. 

У п’ятому розділі обґрунтовані механізми та інструменти державної 

політики детінізації у базових видах економічної діяльності, секторах 

підприємництва, на ринку праці, у соціальній сфері та системі державних 

послуг, визначені інструменти політики детінізації в контексті конвергенції 

економічного середовища України та ЄС. 

Висновки дисертаційної роботи логічно підсумовують зміст наукового 

дослідження, а також підтверджують досягнення поставленої мети та завдань.  

Додатки до дисертації містять відомості про результати практичного 

впровадження напрацювань автора, вихідні дані для здійснення окремих 

обчислень, деякі розрахунки автора, що не ввійшли до основного тексту 

дисертаційної роботи. 

Дисертація Августина Р. Р. написана загальноприйнятою науковою 

мовою, основні її положення повністю розкриті відповідно до поставленої мети 

та завдань дослідження. Змістовне наповнення дисертації відповідає паспорту 

спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 
 

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертації в опублікованих працях 

Опубліковані праці Августина Р. Р. у повному обсязі відображають 

основні положення дисертаційної роботи. Кількість публікацій автора є 

достатньою для висвітлення результатів дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук відповідно до чинних вимог. За 

результатами проведеного дисертаційного дослідження опубліковано 59 



наукових праць, із них: 1 одноосібна монографія; 2 колективних монографії; 30 

статей у наукових фахових виданнях України, у т. ч. 7 статей у виданнях, які 

включені до міжнародних наукометричних баз даних; 24 тези доповідей у 

збірниках матеріалів наукових конференцій; 2 публікації в інших виданнях. 

Обсяг публікацій, що належать особисто автору становить 38,95 друк. арк.  

Основні положення й результати дисертації доповідалися, 

обговорювалися та отримали схвалення серед представників науково-

експертного середовища на 24 міжнародних, всеукраїнських і вузівських 

науково-практичних конференціях. 

Дисертаційна робота відповідає чинним вимогам щодо загального обсягу 

та кількості наукових публікацій, які встановлені для здобуття наукового 

ступеня доктора наук.  
 

Значущість результатів дисертаційного дослідження для науки і 

практики, рекомендації щодо їх подальшого використання 

Теоретична цінність дисертаційної роботи полягає в розробці положень 

щодо обґрунтування перспективних стратегічних пріоритетів, а також дієвих 

інструментів та засобів державної політики системної детінізації економіки в 

сучасних умовах функціонування національного господарства, у т. ч. під 

впливом дії чинників глобалізації та євроінтеграції. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в їх використанні в 

практичній діяльності комітетів Верховної Ради України з питань фінансової 

політики і банківської діяльності (Довідка № 04-37/10-231 від 13.07.2018 р.) та 

запобігання і протидії корупції (Акт від 17.07.2018 р.), Інституту законодавства 

Верховної Ради України (Довідка № 22/275-1-15 від 12.06.2018 р.), 

Тернопільської обласної державної адміністрації (Довідка № 05-3028/32-26 від 

29.05.2018 р.) та Тернопільської міської ради (Довідка № 339/2 від 22.06.2018 р.), 

Управління держпраці у Тернопільській області (Довідка № 1984/01-05-1/18 від 

21.06.2018 р.), Українського союзу промисловців та підприємців (Довідка № 

26/1ю від 18.06.2018 р.). 



Результати дослідження використовуються в навчальному процесі 

Тернопільського національного економічного університету при розробці 

навчальних посібників, дистанційних курсів, методичного забезпечення та 

викладанні дисциплін “Національна економіка”, “Публічне адміністрування”, 

“Державне і регіональне управління”, “Електронне врядування, інформаційні 

технології, ресурси та сервіси на державній службі” (Довідка № 126-27/1116 від 

21.06.2018 р.). 
 

Відповідність дисертації встановленим вимогам 

Дисертація оформлена відповідно до чинних вимог Міністерства освіти і 

науки України, є добре структурованою, характеризується логічною 

послідовністю викладення матеріалу, висновки адекватно відображають 

отримані наукові результати дослідження. Елементи наукової новизни 

сформульовані коректно, їх кількість та рівень обґрунтованості відповідають 

встановленим вимогам до докторських дисертацій. У пунктах наукової новизни 

чітко визначено, чим отримані наукові положення, розробки та рекомендації 

відрізняються від вже існуючих. 

Зміст і структура дисертації повністю узгоджуються з її назвою, обраною 

метою та завданнями дослідження. Зміст та результати дисертації цілком 

відповідають паспорту спеціальності 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством.  

Загалом дисертація має належний рівень апробації та практичного 

впровадження її результатів, є завершеною науково-дослідною роботою, що 

характеризується належним рівнем наукової новизни. 
 

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації 

Зміст автореферату та його структура цілком відповідають науковим 

положенням, висновкам і рекомендаціям, що містяться в дисертаційній роботі. 

Результати наукового дослідження, статистичний і графічний матеріал, що 

представлені в авторефераті та рукописі дисертації є ідентичними. 

 



Зауваження до змісту дисертації та дискусійні питання 

Відзначаючи змістовність представленої до захисту дисертації, ґрунтовне 

дослідження важливої проблеми, не можна водночас залишити поза увагою деякі 

дискусійні положення та недоліки: 

1. Попри складність і системність явища детінізації економіки, його 

об’єктивну залежність від обсягів, тенденцій та аспектів тінізації економічних 

відносин, здобувачу слід було у першому розділі дослідження дещо більше 

змістити акценти з тінізації на детінізацію економіки, а також представити 

відповідний теоретико-методичний зріз опрацьованих та розроблених в 

економічній літературі механізмів, інструментів та засобів державного 

регулювання в сфері детінізації національного господарства. 

2. Другий розділ дослідження стосується обґрунтування методологічних 

положень системної детінізації економіки. З огляду на це позитивно, що 

здобувачем аналізуються такі положення, як методологія дослідження тінізації 

(підрозділ 2.2). Водночас, у тексті другого розділу роботи слід було навести 

більше авторських висновків щодо прийомів дослідження системної детінізації 

економіки, методів її пізнання, моделей безпосередньо детінізації економіки, її 

чинників, факторів та умов, позитивних наслідків в тих, чи інших сферах 

національного господарства. 

3. Викликає певні об’єктивні сумніви щодо методологічної грамотності 

запропонована автором методика оцінювання рівня тінізації економіки в 

регіональному аспекті. Зокрема, на рис. 3.9 (с. 173 дисертації) та на рис. 2 (с. 16 

тексту автореферату) представлене групування регіонів та вказані рівні тінізації 

їх економічних господарських комплексів. По-перше, необхідно було 

оперувати рівнями тінізації до ВРП та, по-друге, дискусійною є можливість 

тінізації в областях понад 70 % і, наприклад, 20,9 % у Вінницькій області. 

4. Здобувачем розроблено і, що важливо, практично апробовано модель 

оцінювання масштабів збитків від тінізації для різних сфер життєдіяльності 

(формула 3.3 на с. 193 рукопису та 1 на с. 17 тексту автореферату). Прикладне 

значення цієї моделі високе. Проте, не зрозуміло, чому здобувач не враховує 



такі сфери, як споживчі, у т. ч. комунальні, послуги, інформатизація, інновації 

та технології, макроекономічний комплекс. Не в повній мірі зрозумілою є 

характеристика числових значень відповідних коефіцієнтів моделі. 

5. У пр. 3.3 дослідження у табл. 3.15 (с. 214) та у табл. 4 на с. 19 тексту 

автореферату подані результати сценарного моделювання факторів, які 

знижують рівень тіньової економіки в Україні. Проте, до цієї важливої 

розробки є низка запитань. По-перше, низка факторів (розвиток кредитно-

фінансових відносин, скорочення адміністративних бар’єрів, запровадження 

стимулювання розвитку підприємництва) доволі комплексні, визначаються 

багатьма внутрішніми факторами і, відповідно, дискусійним є застосування і 

розрахунок; по-друге, спостерігаються істотні диференціації між значеннями 

окремих факторів; по-третє, доречно було або врахувати всі ці фактори в 

рекомендаційній частині дослідження, або оцінювати безпосередньо фактори, 

пов’язані з пропозиціями автора відносно детінізації економіки. 

6. Високе теоретико-прикладне значення має розроблена когнітивна 

карта конфліктогенності в Україні з врахуванням впливу тіньового сектора 

економіки – рис. 3.23 на с. 225 дисертації та рис. 4 на с. 20 тексту автореферату. 

Водночас, напрошуються більш глибокі висновки дисертанта відносно 

застосування цього результату при обґрунтуванні тих, чи інших управлінських 

рішень у сфері державної політики детінізації економіки. 

7. Високе прикладне значення має розробка здобувача відносно 

обґрунтування стратегічних пріоритетів державної політики детінізації 

економіки – пр. 4.1 дослідження. Визначені пріоритети подані на рис. 4.1 (на с. 

242) та на рис. 5 на с. 22 тексту автореферату. Водночас, трактування частини з 

них доволі не конкретне, наприклад, детінізація сегментів внутрішнього ринку 

чи детінізація в просторово-структурному аспекті, ін. 

8. По тексту дисертації здобувачем неодноразово згадується про 

критично загрозливі втрати (у т. ч. в структурі збитків від тінізації економіки) 

для національного господарства від застосування «схем» офшорних 

юрисдикцій. Відповідно, в рекомендаційній частині дослідження (розділ 5) 



 


