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конкурентоспроможність національної економіки, ефективність структурних та 

інституційних реформ. 

Необхідно погодитися з результатами дослідження, які дають підстави 

стверджувати про критично високий (системний) рівень тінізації економіки 

України, а формування масштабного тіньового сектора значною мірою 

обумовлене послабленням управління економічними процесами з боку 

держави, суттєвими прорахунками економічної політики. 

З огляду на це, необхідність наукового обґрунтування пріоритетних 

напрямів та механізмів реалізації державної політики системної детінізації 

економіки України зумовлює актуальність та своєчасність дисертаційної 

роботи Августина Р. Р. 

Дисертація Августина Р. Р. виконана в межах низки науково-дослідних 

робіт: Тернопільського національного економічного університету за темами:  

1) “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; 

2) “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; 

3) “Модернізація механізмів реалізації регіональної структурної 

політики” (номер державної реєстрації 0112U007884), де здобувачем 

досліджено процеси та обґрунтовано інструменти державної регіональної 

політики легалізації економіки; 

4) “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. 
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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій, 

їх  достовірність і новизна 

Ознайомлення зі змістом дисертації Августина Р.Р.  дає підстави 

стверджувати, що наукові положення, висновки і рекомендації, які містяться в 

роботі, є обґрунтованими і достовірними.  

Зазначене підтверджується тим теоретико-методологічними підґрунтям, 

яке складає методологічну основу дисертаційного дослідження – 

використанням фундаментальних положень економічної теорії щодо концепту 

тінізації економічної діяльності та її системної характеристики  (розділ 1, п. 1.1, 

1.2), визначення базових моделей тінізації в теорії економічного зростання 

(розділ 1, п. 1.3), ідентифікації ризиків і загроз економічній безпеці держави в 

процесі посилення тінізації економіки (розділ 2, п. 2.1).  

Інформаційний базис дисертаційної роботи склали нормативно-правові 

акти, статистичні дані Державної служби статистики України, офіційні дані 

вітчизняних та міжнародних інформаційних джерел з питань тіньових процесів 

в економіці та політики детінізації економічної діяльності, наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених, результати експертного опитування, 

матеріали мережі Internet та результати особистих напрацювань автора. 

В дисертаційній роботі автором на основі глибокого опрацювання й 

осмислення надбань вітчизняної і зарубіжної економічної науки здійснено 

комплексне наукове обґрунтування теоретико-методологічних і прикладних 

підходів до вирішення важливого завдання національного значення -  системної 

детінізації економіки, що дозволило отримати обґрунтовані висновки та 

достовірні результати дослідження. Серед отриманих результатів дослідження, 

які характеризуються науковою новизною, варто виокремити такі: 

Надано подальшого розвитку теоріям та моделям детінізації економіки, 

зокрема: розроблено теоретико-прикладні моделі взаємозв’язків тінізації 

економіки та соціально-економічного розвитку з урахуванням ринку «тіньових 

товарів» і споживачів «тіньових товарів», доповнено сучасні теорії 

економічного зростання фіктивною змінною – рівень тінізації економіки, що 
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дозволяє отримати більш якісні результати моделювання впливу тінізації на 

розвиток економіки та державного регулювання на детінізацію економічних 

відносин (пр. 1.3, с. 76-93 дисертації). 

Удосконалено методичні підходи до типологізації загроз функціонування 

і розвитку національної економіки за рахунок  доповнення існуючих в 

економічній літературі підходів такими новими класифікаційними ознаками як 

наслідки перевищення граничного рівня тінізації економіки, масштаби 

поширення тінізації економіки, міра зовнішньої залежності економіки, 

перешкоди ефективному управлінню розвитком національного господарства, 

фази економічного відтворення, суб’єкти тінізації, рівні відносин та сфери 

ускладненого статистичного обліку. Це дозволило ідентифікувати наявні 

загрози, викликані системним характером тінізації економіки, а саме: надмірна 

зовнішня залежність національного господарства, системні недоліки 

державного управління у сфері детінізації, порушення фаз економічного 

відтворення, масштаби сфер ускладненого статистичного обліку операцій (пр. 

2.1, с. 96-112 рукопису). 

Розвинуто методичний інструментарій оцінювання рівня тінізації 

економіки з урахуванням регіональних особливостей з подальшим групуванням 

отриманих даних і здійсненням кластеризації регіонів держави за рівнем та 

обсягами поширення тіньової економічної активності. Застосування означеного 

методичного інструментарію дозволяє підвищити рівень репрезентативності 

оцінювання масштабів та регіональної структури тінізації національної 

економіки і, таким чином, забезпечити обґрунтованість і виваженість 

управлінських рішень щодо  детінізації економіки на регіональному рівні (пр. 

3.2, с. 168-190 дисертації).  

Удосконалено методичні підходи  до оцінювання ефективності державної 

політики детінізації економіки на основі  ідентифікації соціaльно-економічної 

конфліктогенності суспільствa  з застосування т. зв. «когнітивної карти 

конфліктогенності»,  в якій у формалізованому вигляді представлено логічні 

взаємозв’язки між елементaми конфліктогенності: факторами, ознаками, 
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реакцією на них населення та бізнесу з врахуванням впливу тіньового сектора 

економіки на  суспільно-економічні умови, соціально-політичний лад, 

соціально-культурну реальність (пр. 3.4, с. 215-235 дисертації). 

Набули подальшого розвитку підходи до стратегування політики 

детінізації економіки. Зокрема розроблено концептуальний підхід до 

ідентифікації та утвердження стратегічної основи і напрямів формування 

державної політики детінізації національного господарства як окремого 

системоутворюючого елемента комплексної державної політики забезпечення 

економічної безпеки держави. Відповідно до авторського концепту місця і ролі 

державної політики детінізації визначено її стратегічні пріоритети в розбудові 

економічної безпеки України, орієнтовані на забезпечення самодостатності, 

стійкості та  економічного розвитку держави (пр. 4.1, с. 240-250 рукопису). 

Розвинуто засади державної політики формування інституційного 

забезпечення детінізації економіки шляхом ідентифікації елементів 

інституційної інфраструктури детінізації та визначення  властивих їм функцій і 

завдань у межах державної політики детінізації економіки: ідентифікації і 

попередження злочинів, моніторингу, аналізу та поінформування, 

стимулювання легальної і прозорої поведінки, інтеграції та співробітництва, 

зорієнтованості на спільну мету та цільові орієнтири безпеки і контролю (пр. 

4.2, с. 258-270 дисертації). 

Визначено методологічні засади Концепції державної політики системної 

детінізації економіки, зорієнтованої на отримання дуального ефекту внаслідок 

створення відповідних інституційних та організаційно-економічних умов з 

виокремленням стратегічних імперативів системної детінізації економіки : сфер 

найбільшого прояву тіньових операцій, операційних цілей державної політики 

детінізації, механізмів державного регулювання.  Цільовими орієнтирами 

реалізації Концепції системної детінізації економіки автором визначено: 

декриміналізацію економічних відносин, протидію корупції, усунення проявів 

нелегальної господарської діяльності, виведення з “тіні” необліковуваних 

операцій, ресурсів та активів. (пр. 4.3, с. 278-280 дисертації). 
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Набуло подальшого розвитку обґрунтування інструментарію державної 

політики детінізації підприємництва шляхом виявлення найбільш системних 

форм і проявів тінізації економічних відносин представників малого, 

середнього та великого бізнесу та обґрунтування відповідних засобів їх 

протидії, що дозволяє більш комплексно підійти до реалізації ефективної 

державної політики детінізації підприємництва шляхом впливу на економічну 

діяльність у всіх його секторах.     

Автором обґрунтовані прикладні інструменти державної політики 

детінізації відносин на ринку праці, зокрема системно ідентифіковано форми і 

напрями тінізації на ринку праці і, відповідно, обґрунтовано пріоритети та 

засоби комплексної державної політики детінізації у сфері трудових відносин 

(пр. 5.3, с. 332-348 дисертації). 

Дисертація містять також й інші напрацювання, що характеризуються 

науковою новизною та спрямовані на вдосконалення державного регулювання 

процесу системної детінізації економіки. 

Теоретичне і практичне значення отриманих автором результатів полягає 

у тому, що обґрунтовані у дисертації висновки і пропозиції  слугують 

теоретичним і методичним підґрунтям для подальшого удосконалення  

державної політики детінізації економіки України, формулювання її пріоритетів 

та реалізації механізмів системної детінізації економічної діяльності.  

 

Оцінка змісту та завершеності дисертації 

Оцінюючи основні положення та висновки дисертації, що виносяться на 

захист, необхідно підкреслити їх теоретичну обґрунтованість, комплексність, 

орієнтацію автора на чітке формулювання власної позиції. 

Визначаючи теоретичні основи дослідження процесів тінізації економіки 

(розділ 1) дисертантом узагальнено концептуальні положення тінізації 

економіки та детінізації економічних відносин, сформульовано системні 

характеристики тінізації національного господарства, а також проаналізовано 

базові моделі взаємозв’язків тінізації та економічного зростання. 



 7

Презентуючи методологічні положення системної детінізації економіки 

автором сформовано методологію дослідження тінізації економічних відносин, 

проведено аналіз процесів тінізації економіки в контексті підсилення дії загроз 

економічної безпеки держави, узагальнено світовий досвід формування 

ефективної системи детінізації національного господарства (розділ 2). 

У третьому розділі “Аналіз стану та державної політики детінізації 

економіки в Україні” виявлено  галузево-секторальні особливості тінізації 

національного господарства, досліджено регіональні характеристики тінізації, 

виявлено чинники та функціональні особливості тіньової економічної 

діяльності, характеристики державної політики детінізації економіки України. 

У розрізі формулювання стратегічних пріоритетів та інституціонального 

забезпечення системної детінізації економіки в Україні (розділ 4) 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. 

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. 

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, рівень опублікування та апробації 

матеріалів дисертації, вихідні дані для здійснення окремих обчислень, деякі 

розрахунки автора, що не ввійшли до основного тексту дисертаційної роботи. 

Дисертація Августина Р. Р. написана у науковому стилі  спеціалізованих  
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ресурсів та авторських монографій, характеризується логічністю та 

структурованістю подачі інформації. Основні положення дисертаційної роботи 

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 колективні 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. 

Публікації мають широку географію. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, використано лише ті положення, що є результатом особистих 

досліджень дисертанта. 

Основні положення й результати дисертації доповідались, 

обговорювались 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. Таким чином, зміст та обсяг опублікованих матеріалів 

дисертації, а також рівень апробації результатів дослідження цілком 

відповідають встановленим вимогам. 
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Значущість результатів дисертаційного дослідження для науки і 

практики, рекомендації щодо їх подальшого використання 

Теоретична цінність дисертаційної роботи полягає в розробці теоретико-

методологічних і прикладних засад державної політики системної детінізації 

економіки, реалізація яких створить передумови для стимулювання розвитку і 

зміцнення конкурентоспроможності реального сектору економіки, збільшення 

обсягів експорту, покращення торговельного балансу країни. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в їх використанні 

органами державної влади при реалізації заходів щодо активізації процесів 

детінізації економіки. Зокрема, результати дисертаційної роботи 

використовуються 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 
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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 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 такі, що потребують уточнення: 

1. Аналізуючи значну  кількість підходів до визначення сутності і 

складових тіньової економіки (п.1.1, табл..1.1 ), разом з тим, поза увагою автора 

залишились всесвітньо відомі  та офіційні підходи, які системно розкривають 

сутність і визначають структурні елементи тіньових відносин. Серед них, 

зокрема такі: (1) концепт тіньової діяльності відомого американського 

економіста Едгара Фейга, який запропонував свою класифікацію видів 
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підпільної економіки, виокремивши чотири типи підпільних економічних дій: 

нелегальну, неповідомлену, незареєстровану і неформальну економіку; (2) 

концепція тіньової економіки ОЕСР, запропонована в межах версії СНР-1993 та 

СНР-2008, яка розглядає тіньову економіку як три складові: приховане 

виробництво (неспостережне формальне); неформальна, неофіційна діяльність; 

нелегальна економічна діяльність; підхід Мінекономрозвитку України, 

презентований в Методичних рекомендаціях розрахунку рівня тіньової 

економіки 2009 та 2013 рр.; зрештою методологічні положення обчислення 

обсягів економіки, яка не спостерігається, що затверджені Наказом 

Держкомстату України від 31.12.2004 р. і погоджені з міжнародними 

стандартами.  Урахування автором зазначених наукових положень  додало б 

системності і аргументованості щодо висвітлення сутності і інституційних 

складових тіньових відносин.   
 
2. У п. 1.3 дослідження наведені базові моделі взаємозв’язків тінізації та 

економічного зростання. З огляду на предмет дослідження та паспорт 

спеціальності, з якої подана до захисту дисертація, доречніше було навести 

теоретико-методологічний зріз теорій і моделей, присвячених проблемі 

державної політики детінізації і її впливу на забезпечення економічного 

зростання і позитивних структурних зрушень в системі національного 

господарства. 

3. Дещо алогічною є структура матеріалу, наведеного у п. 2.1 дисертації, 

адже тут наведені статистичні дані відносно кількості суб’єктів та зайнятих у 

секторі малого підприємництва України (рис. 2.1 на с. 101), показники 

впровадження технологічних інновацій (табл. 2.1 на с. 103), фінансування 

наукових та науково-технічних робіт (табл. 2.2 на с. 106), фінансової 

забезпеченості та результативності наукових та науково-технічних робіт (рис. 2.2 

на с. 107), інвестиційної безпеки малого підприємництва (табл. 2.3 на с. 110). 

Логічно виникає запитання, чому дисертант обмежився аналізом лише цієї 

організаційно-правової форми ведення бізнесу . Відповідно, відображення цих 
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даних звузило «поле» для обґрунтування загроз економічній безпеці держави від 

тінізації економіки.  

4. При класифікації загроз економічній безпеці держави унаслідок 

системної тінізації економіки  (с.112 табл. 2.4.) за класифікаційною ознакою 

«перевищення порогового рівня тінізації»  в якості складових безпеки, за якими 

посилюються загрози  автором визначені  макроекономічна; фінансова;  

інвестиційна; виробнича та соціальна сфери національної економіки. В той  же 

час, згідно з Методичними рекомендаціями  щодо розрахунку рівня 

економічної безпеки України / Наказ Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України № 1277 від 29.10.2013 р., складовими економічної безпеки є: 

виробнича, демографічна, енергетична, зовнішньоекономічна, інвестиційно-

інноваційна, макроекономічна, продовольча, соціальна, фінансова безпека.  

Відтак, потребує додаткового обґрунтування, чим обумовлений вибір 

дисертантом саме такого обмеженого переліку складових економічної безпеки. 

5. Розрахунок рівня тіньової економіки України у 1993-2017 рр. з 

застосуванням Монетарних  методів (метода Гутмана, метод Фейга) не 

співпадає з аналогічними розрахунками рівня тінізації МЕРТУ (с.151 рис.3.1, 

рис. 3.2) і по окремих роках є дещо завищеними. Слід зауважити, що 

представлена  група монетарних методів оцінювання тіньової економіки 

заснована на використанні такої особливості нелегальної економіки як 

перевага, що віддається готівці при здійсненні операцій. Нерозвиненість 

монетарної системи в країнах з трансформаційною економікою призводить до 

недостатньо точної оцінки рівня тіньової економіки. Монетарний метод не 

зовсім придатний для української економіки через поширеність «чорної 

готівки», взаємозаліків, розрахунків в іноземній валюті. Нарешті, результати 

оцінки цим методом сильно залежать від вибору базового року. А дисертант у 

презентованих розрахунках опускає  цей параметр оцінювання рівня тінізації 

економіки.  

6. П. 3.2 дисертації присвячено регіональним характеристикам тіньового 

сектору економіки України. Проведення такого аналізу доволі складне 
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завдання, адже потребує широкого масиву статистичних даних, що і призвело 

до отримання окремих результатів, які потребують додаткового пояснення. До 

прикладу, у табл. 3.6 на с. 171 наведені показники рівня тінізації за регіонами 

України. Але не зрозумілими є суттєві диференціації і надмірно вищий рівень 

тінізації економіки, наприклад, у таких областях, як Дніпропетровська, 

Львівська, Одеська та ін. Очевидно, слід було глибше проаналізувати структуру 

тінізації у цих регіонах, зокрема у розрізі видів економічної діяльності.  

7. В роботі подекуди зустрічаються описки і неточності обрахунків та 

формулювань. Зокрема: 

- що стосується визначення рівня тіньової економіки в Україні за 

офіційними оцінками МЕРТУ – у 2017 році склав не 31, а 32 %; 

-  при побудові Когнітивної карти діагностики впливу тіньової 

економіки на безпеку офіційної економіки (розділ 3) перелік керуючих 

факторів, які аналізує автор, частково не співпадає з тими, що відображені на 

Рис. 1. 17. «Когнітивна карта впливу макроекономічних чинників на економічне 

зростання» 

Проте, наведені вище зауваження та дискусійні положення не мають 

принципового характеру та не знижують загалом позитивної оцінки 

дисертаційної роботи Августина Р. Р. 

 

Загальний висновок про відповідність дисертації встановленим 

вимогам 

Аналіз дисертації, автореферату та опублікованих праць Августина 

Руслана Ростиславовича дає підстави зробити висновок про те, що робота на 

тему «Пріоритети та механізми системної детінізації економіки України» є 

самостійним, завершеним науковим дослідженням, що виконане на актуальну 

тему, відзначається науковою новизною, має теоретичну і практичну цінність. 

Зміст і структура дисертації цілком відповідають задекларованій меті, що 

дозволило вирішити важливу наукову проблему, яка полягає в обґрунтуванні 

теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо реалізації  
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