
 
 

 



 
 
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 розроблено 
механізми та інструменти детінізації економічних відносин в Україні. 

У дисертаційній роботі Августина Руслана Ростиславовича обґрунтовано 
комплекс теоретичних та практичних питань щодо методичних та методологічних  
засад формування пріоритетів та механізмів державного регулювання процесів, 
пов’язаних з детінізацією національного господарства. 

Коректне визначення мети дисертації та послідовне вирішення 
сформульованих відповідно до неї завдань дали змогу авторові отримати нові 
наукові результати, які свідчать про досягнення поставленої мети дослідження та 
про наявність предмету для публічного захисту. 

 
Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації 
Ознайомлення з дисертацією дає підстави стверджувати про достатній рівень 

обґрунтованості і достовірності її основних наукових положень, висновків і 
рекомендацій. Вони базуються на принципах структурного підходу, системного 
аналізу теоретичних, методологічних, методичних та практичних основ державної 
політики детінізації економіки, опрацюванні значної кількості економічної 
літератури, законодавчих та нормативних актів, залученні різноманітних статистико-
економічних даних. Отримані здобувачем результати дисертаційного дослідження, 
сформульовані висновки та рекомендації є науково обґрунтованими, базуються на 
використанні класичних і новітніх поглядів на механізми державного регулювання 
та протидії тіньовій економічній діяльності в сучасних умовах.  

У дисертаційній роботі були застосовані методи теоретичного і емпіричного 
дослідження: логічного узагальнення, групування, аналізу і синтезу, 
статистичного аналізу і розрахунку, економіко-математичного прогнозування, 
системного підходу тощо. 

Інформаційною основою дослідження є 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.  

Характеризуючи дисертаційну роботу, слід відзначити, що основні її наукові 
положення викладені переконливо і логічно, висновки і рекомендації ґрунтуються 
на результатах власних досліджень здобувача. Отримані результати в достатній 
мірі обґрунтовані, мають чіткі кількісні та якісні характеристики і повністю 



 
 
випливають з проведених досліджень. Пропозиції і рекомендації автора 
характеризуються конкретністю, вони є результатом переконливих розрахунків і 
мають практичне значення. 

 

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів 
Достовірність даного дисертаційного дослідження забезпечується 

поєднанням глибокого і критичного аналізу та осмисленням здобувачем 
положень, які містяться в численних зарубіжних та вітчизняних наукових 
джерелах, з використанням достатньої кількості фактичних даних і науковим 
обґрунтуванням власних наукових положень. 

Обґрунтованість і достовірність отриманих результатів підтверджується 
також їх позитивною оцінкою у процесі апробації на міжнародних та 
всеукраїнських науково-практичних конференціях, реалізації в конкретних 
розробках, призначених для використання в роботі органів влади та закладах 
вищої освіти, публікаціями у фахових наукових та інших виданнях, монографіях.  

Достовірність і наукова новизна одержаних результатів дисертаційного 
дослідження забезпечується вагомою джерельною базою, ґрунтовним аналізом 
нормативно-правового забезпечення досліджуваного процесу, достатньо широким 
спектром використаних наукових методів, здатністю дисертанта до критичного 
аналізу та узагальнень. 

У першому розділі – «Теоретичні основи дослідження процесів тінізації 
економіки” узагальнено концептуальні положення тінізації економіки та 
детінізації економічних відносин, визначено системні характеристики тінізації 
національного господарства, а також проаналізовано базові моделі взаємозв’язків 
тінізації та економічного зростання. 

Дисертантом визначені недоліки державного управління як системні чинники 
тінізації економіки на посттрансформаційному етапі її розвитку (с. 55-58), 
наведено доволі системну класифікацію чинників тінізації економічних відносин 
(с. 58-60), що послугувало істотним доробком в частині розвитку концептуальних 
засад процесів тінізації і формування державної політики детінізації економіки. 

Здобувачем розвинуто теоретико-методологічні характеристики системності 
тінізації економіки. Цьому присвячені такі наробки, як види тіньової економічної 
діяльності (с. 62), структурні компоненти тінізації економіки (с. 64-65), 
класифікаційні ознаки тіньової економічної діяльності (с. 66), види тіньової 
економічної діяльності (табл. 1.4), структура тіньового економічного циклу (с. 
72), напрями впливу тінізації на структурні складові системи економічної безпеки 
держави (с. 74).  

В процесі дослідження набув подальшого розвитку теоретико-
методологічний базис моделювання процесів тінізації та політики детінізації 
економіки. Зокрема, на засадах системного аналізу моделей тінізації в 
економічних теоріях, розроблено моделі: взаємозв’язку тіньового сектора та 
економічного зростання з використанням імітаційного підходу (с. 88), поведінки 
суб’єктів господарювання при виборі рішення про доцільність ведення тіньової 
економічної діяльності (с. 89).   

У другому розділі “Методологічні положення системної детінізації 



 
 
економіки” 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. 

Значним системним науковим доробком дисертанта слід вважати розвиток 
теоретико-методологічних засад державної політики у сфері забезпечення 
економічної безпеки держави, зокрема в контексті розробки і впровадження 
механізмів та інструментів державного регулювання детінізації економіки. Так, 
здобувачем істотно доповнено класифікацію загроз економічній безпеці держави 
унаслідок наростання процесів тінізації економічних відносин (табл. 2.4 на с. 112-
113 рукопису). 

Набула подальшого розвитку й методологія дослідження тінізації 
економічних відносин. Зокрема, здобувачем в підсумку аналізу методології 
оцінювання тінізації економіки сформовано матрицю переваг і недоліків, 
особливостей застосування системи методів, яку найбільш доцільно 
використовувати під час дослідження процесів тінізації економіки, котра включає 
наступні методи: аналізу загальних макроекономічних характеристик та 
специфічних індикаторів, обліково-статистичний, формально-правовий, 
кримінологічний, документального аналізу, балансовий, економічного аналізу, 
експертний, фрагментарний та структурний (табл. 2.8 на с. 129-130 дисертації). 

Третій розділ “Аналіз стану та державної політики детінізації економіки в 
Україні” розкриває результати аналізу обсягів та галузево-секторальних 
особливостей тінізації національного господарства, дослідження регіональних 
характеристик тінізації, виявлення чинників та функціональних особливостей 
тіньової економічної діяльності, характеристики державної політики детінізації 
економіки України. 

Августином Р. Р. істотно розвинуто методику аналізу процесів тінізації 
економіки. Мова йде про так званий системний підхід до дослідження, коли 
оцінюється стан, тенденції та структура тіньової економіки, аналізуються 
галузево-секторальні та регіональні особливості тінізації економіки, а також 
надається комплексна характеристика державної політики детінізації економіки. 

Набула подальшого розвитку методика ідентифікації та аналізу впливу 
чинників на процеси тінізації національного господарства. Здобувачем 
розроблено методику оцінювання чинників динaміки тіньового секторa економіки 
у розрізі його склaдників зa методом головних компонент з урaхувaнням 
індикaтивних покaзників (с. 190-196), що дозволяє стверджувати про внесок у 
вплив на зaгaльну оцінку збитку у виробничій і торговельній сферaх держави 
загальних оцінок збитку в сферах: інвестиційній, фінансовій, бюджетній сфері, 
зовнішньоекономічній, екологічній, соціальній та в секторі трaнсaкційних витрат. 

Розвинуто методику aнaлізу склaдових соціaльно-економічної 
конфліктогенності суспільствa в контексті впливу тінізації економіки. Автором 
застосовано когнітивний підхід, що дозволяє нaочно продемонструвaти нaявні 
взaємозв’язки між блокaми й елементaми склaдного економічного явищa, а 
когнітивнa кaртa відобрaжaє фaкт нaявності aбо відсутності взaємодії ознaк тa 
можливого впливу фaкторів без визнaчення його кількісної міри. Нa основі 



 
 
авторського підходу проaнaлізовaні взaємозв’язки в склaдній соціaльно-
економічній системі – конфліктогенності суспільства та складена когнітивнa 
кaртa конфліктогенності в Укрaїні з урaхувaнням впливу тіньового секторa 
економіки (рис. 3.23 на с. 225 рукопису). 

У четвертому розділі “Стратегічні пріоритети та інституціональне 
забезпечення системної детінізації економіки в Україні” обґрунтовано 
пріоритетні напрями державної політики системної детінізації національного 
господарства, визначено засоби вдосконалення інституціонального забезпечення 
системної детінізації економіки, представлено результати розробки концепції 
державної політики системної детінізації економіки України. 

Набули подальшого розвитку підходи до стратегування державної політики 
детінізації економіки. Здобувачем, на відміну від традиційного підходу, при 
якому стратегічні пріоритети державного регулювання в цій сфері визначаються 
за найбільш проблемними аспектами і наслідками тінізації економічних відносин, 
використано підхід, коли пріоритети політики чітко встановлюються і 
узгоджуються з ключовими постулатами забезпечення економічної безпеки 
держави. В підсумку стратегічні пріоритети політики, які подані на рис. 4.1, с. 242 
дисертації, дозволяють забезпечити самодостатність, стійкість та розвиток 
національної економічної системи. 

В дослідженні удосконалено теоретико-прикладні засади формування 
інституціонального базису державної політики детінізації економічних відносин в 
Україні шляхом обґрунтування перспективних напрямів його розвитку (с. 256-
260), визначення елементів (та їх завдань) інституційної інфраструктури 
державної політики системної детінізації економічних відносин в Україні (с. 262-
272). 

Розвинуто інструментарій планування політики системної детінізації 
економіки, зокрема здобувачем обґрунтовані стратегічні імперативи Концепції 
системної детінізації економіки України (табл. 4.1 на с. 280), цільові орієнтири її 
реалізації (рис. 4.3 на с. 282), схематичну послідовність та алгоритм реалізації 
(рис. 4.4 на с. 289), складено ієрархічну структуру стратегічних планових 
документів системної детінізації економіки України у територіально-галузевому 
аспекті (с. 291 дисертації).   

У п’ятому розділі “Механізми та інструменти системної детінізації 
економіки України” обґрунтовано механізми та інструменти державної політики 
детінізації у базових видах економічної діяльності, секторах підприємництва, на 
ринку праці, у соціальній сфері та системі державних послуг, визначено 
інструменти політики детінізації в контексті конвергенції економічного 
середовища України та ЄС. 

Здобувачем розроблено організаційно-економічний механізм детінізації у 
базових видах економічної діяльності, для чого застосовано новий методичний 
підхід з наступною послідовністю кроків: диференціація способів тінізації 
господарських відносин у розрізі базових видів економічної діяльності, 
систематизація цілей державної політики детінізації відносин у базових видах 
економічної діяльності, структуризація етапів побудови організаційно-



 
 
економічного механізму детінізації, формування комплексу організаційно-
економічних заходів щодо детінізації відносин у розрізі базових видів 
економічної діяльності  (підрозділ 5.1). 

Набули подальшого розвитку практичні інструменти державного 
регулювання детінізації підприємництва. Для досягнення цього завдання 
здобувачем визначені головні напрями тінізації економічних відносин у секторах 
підприємництва (рис. 5.5 на с. 316 рукопису), а також обґрунтовані дієві 
управлінські заходи з протидії тінізації диференційовано у секторі малого, 
середнього та в сегментів великого бізнесу. 

Розвинуто методику державної політики детінізації відносин у сфері 
зайнятості населення. Здобувачем розроблено систему напрямів та форм тінізації 
економічних відносин за елементами ринку праці, визначені та обґрунтовані 
пріоритети та засоби системної детінізації ринку праці, а також напрями 
державної політики комплексної детінізації оплати праці в Україні (с. 332-348).  

Розроблено антикорупційний механізм державної політики, що базується на 
взаємозв’язках державних та недержавних фінансових інституцій у процесі 
соціального забезпечення та надання адміністративних послуг як засіб детінізації 
і протидії корупції у національній економіці (с. 350-370). 

В дослідженні обґрунтовані інструменти політики детінізації в контексті 
конвергенції економічного середовища України та ЄС (підрозділ 5.5 
дослідження), впровадження яких спрямоване не лише на протидію тінізації 
економіки держави, але одночасно й на гармонізацію систем державного 
регулювання в цій сфері в процесі євроінтеграції України. 

Достовірність та об’єктивність результатів і пропозицій підтверджується 
логічною завершеністю виконаної дисертації та апробацією результатів 
дослідження на таких міжнародних та вітчизняних науково-практичних 
конференціях: “Dynamika naukowych badań – 2010” (м. Перемишль, Польща, 2010 
р.); “Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 2010” (м. Перемишль, 
Польща, 2010 р.); “Українська наука ХХІ століття” (м. Київ, 2010 р.); “Aktualne 
problemy nowoczesnych nauk – 2011” (м. Перемишль, Польща, 2011 р.); “Влада і 
бізнес: актуальні проблеми партнерства” (м. Тернопіль, 2013 р.); “Устойчивое 
развитие национальных экономик и развитие конкурентной стратегии 
предприятий” (м. Харків, 2013 р.); “Пріоритети, механізми та інструменти 
соціально-економічного розвитку периферійних та сільських територій західних 
регіонів України” (м. Львів, 2013 р.); “Єврорегіони як інноваційна форма розвитку 
транскордонного співробітництва України” (м. Львів, 2013 р.); “Zpravy vedecke 
ideje-2013” (м. Прага, Чехія, 2013 р.); “Фінансово-економічний розвиток України 
в умовах глобалізаційно-інтеграційних процесів” (м. Львів, 2014 р.); 
“Прогнозування соціально-економічного розвитку національної економіки”  
(м. Одеса, 2014 р.); “Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку 
країни” (м. Чернівці, 2014 р.); “Формування моделі розподілу влади “центр – 
місцевість”: теорія і практика” (м. Тернопіль, 2014 р.); “Пріоритети та механізми 
розвитку національної економіки” (м. Львів, 2014 р.); “Економічна політика в 
контексті міжнародного співробітництва” (м. Дніпропетровськ, 2014 р.); 



 
 
“Nastolení moderní vědy – 2014” (м. Прага, Чехія, 2014 р.); “Соціально-економічні 
проблеми розвитку національної економіки” (м. Львів, 2014 р.); “Секторальні 
асиметрії розвитку економіки: механізми подолання в умовах нових викликів та 
факторних обмежень” (м. Тернопіль, 2015 р.); “Розвиток регіонів та громад в 
умовах адміністративно-територіальної реформи: перспективи та загрози”  
(м. Тернопіль-Вишнівець, 2015 р.); “Фінансово-банківські та адміністративні 
послуги: проблеми управління та перспективи розвитку” (м. Тернопіль, 2015 р.); 
“Міжрегіональне співробітництво в національному та міжнародному вимірах”  
(м. Тернопіль, 2016 р.); “Актуальні проблеми економіки та управління в умовах 
системної кризи” (м. Львів, 2016 р.); “Experience of Designing and Application of 
CAD Systems in Microelectronics” (м. Свалява, 2017 р.); “Сектори економіки в 
процесі реалізації державної регіональної політики” (м. Тернопіль-Збараж,  
2017 р.). 

Достовірність отриманих результатів підтверджують відповідні розробки 
Августина Руслана Ростиславовича, які знайшли своє практичне застосування в 
діяльності окремих установ, що підкріплено відповідними довідками про 
впровадження, зокрема: комітетів Верховної Ради України з питань фінансової 
політики і банківської діяльності та запобігання і протидії корупції, Інституту 
законодавства Верховної Ради України, Тернопільської обласної державної 
адміністрації та Тернопільської міської ради, Управління держпраці у 
Тернопільській області, Українського союзу промисловців та підприємців. 

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”. 

 
Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 

Наукові положення і висновки дисертаційної роботи достатньо повно 
висвітлені в наукових працях, у тому числі 1 одноосібній монографії;  
2 колективних монографіях; 30 статтях у наукових фахових виданнях України, у 
т. ч. 7 статтях у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз 
даних; 24 тезах доповідей у збірниках матеріалів наукових конференцій;  
2 публікаціях в інших виданнях. Загальний обсяг публікацій – 70 друк. арк., з них 
особисто автору належить 38,95 друк. арк.  

В опублікованих працях знайшли відображення положення наукової новизни 
і висновки за результатами дослідження, зафіксовано особистий внесок 
дисертанта в розробці зазначеної наукової проблеми. За побудовою та структурою 
наукові праці автора відповідають вимогам до наукових публікацій. 

 
Оцінка змісту дисертаційної роботи та її завершеності, зауваження та 

дискусійні положення 
Аналіз змісту та структури дисертаційної роботи, викладених в ній 

теоретичних положень, науково-методичних і прикладних розробок дозволяють 



 
 
оцінити її позитивно. Вона за своїм змістом повністю відповідає меті та 
поставленим задачам дослідження. Робота викладена у логічній послідовності, 
науковою українською мовою, оформлена у відповідності з вимогами, відповідає  
паспорту спеціальності  08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством та профілю спеціалізованої Вченої ради, до якої подана до захисту. 

У цілому, оцінюючи дисертаційну роботу позитивно, вважаємо за доцільне 
звернути увагу на наступні дискусійні положення і окремі недоліки, зокрема: 

1. У табл. 1.2 на с. 57 дисертації автором наведені «недоліки системи 
державного управління як системні чинники тінізації економіки на 
посттрансформаційному етапі її розвитку». Проте, безпосередньо в розробці 
подані, скоріше, причини і чинники тінізації економіки, а не недоліки державного 
управління. Окрім того, здобувачем не пояснено критерії системності чинників та 
їх прив’язку до посттрансформаційного етапу розвитку економіки. 

2. При виконанні підрозділу 1.2 дослідження ставилося завдання дослідити 
системні характеристики проблеми тінізації економіки. У тексті підрозділу 
згадуються і пояснюються окремі аспекти системності аналізованих автором 
характеристик, проте узагальнюючого висновку щодо критеріїв такої системності 
та ілюстративного відображення ознак системності тінізації економіки не 
наведено. 

3. Потребує більш ґрунтовного пояснення здобувачем аргументація 
доцільності розгляду у підрозділі 2.1 дослідження впливу тінізації національного 
господарства на економічну безпеку держави. Адже проблема економічної 
безпеки держави не прописана у темі, об’єкті та предметі дослідження. 

4. Підрозділ 2.2 роботи має назву «Методологія дослідження тінізації 
економічних відносин», тоді як, виходячи з теми дисертації, доцільно було б 
навести теоретико-методологічний зріз відносно обґрунтування ефектів та 
ефективності державної політики детінізації економіки. 

5. У підрозділі 3.1 дослідження здобувач наводить результати доволі 
системного аналізу стану та динаміки тінізації економіки України. При цьому 
оперує різними методами (монетарним, електричним, методами збитковості, 
«витрати населення – роздрібний товарооборот», Гутмана, Танзі, Фейга та ін.), 
згідно яких рівень тінізації різниться в рази. Відповідно, не зрозуміло авторську 
позицію відносно реальної міри поширення проблеми тінізації в економіці 
України. 

6. На рис. 3.23 (с. 225) рукопису наведено когнітивну кaрту 
конфліктогенності в Укрaїні з урaхувaнням впливу тіньового секторa економіки. 
Але необхідно було б надати більше обґрунтувань відносно практичної 
значимості розробки стосовно використання цієї карти. Більше того, у 
рекомендаційній частині дослідження отримані результати не знайшли свого 
належного продовження. 

7. У підрозділі 4.1 здобувач наводить стратегічні пріоритети державної 
політики системної детінізації економіки України. Серед них оперує пріоритетом 
«зміцнення інтелектуально-кадрового забезпечення політики детінізації». Таке 
завдання дійсно важливе, проте є дискусійним в аспекті використання його як  



 
 

 


