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Актуальність теми дисертаційного дослідження. Сільське господ-

дарство у більшості розвинених країн світу відноситься до тих секторів 

економіки, стимулювання розвитку яких забезпечується шляхом активної 

державної підтримки з використанням різноманітних методів регулювання, у 

тому числі й з використанням податкових інструментів, здатних забезпечити 

як підтримку процесів формування конкурентного середовища, підвищення 

рівня інвестиційної, інноваційної та ділової активності сільськогосподар-

ських товаровиробників, їх фінансової стійкості, так і підвищення рівня 

життя й занятості населення сільських територій. В межах національної 

економічної політики означені заходи державної підтримки сільського 

господарства теж активно підтримуються, хоча в реальному житті не мають 

адекватної реалізації.  

Поглиблення інтеграційних процесів зумовлює активне реформування 

національної системи оподаткування сільськогосподарських товаровироб-

ників у напрямі її зближення зі світовими стандартами, проте здійснюється 

це безсистемно й без належного врахування як національних реалій 



діяльності сільськогосподарських товаровиробників, так і можливих 

негативних наслідків реалізації таких реформ, що є свідченням 

недосконалості механізму управління оподаткуванням сільськогосподар-

ських товаровиробників, відсутності належних зв’язків між суб’єктами 

управління та ефективного виконання ними своїх функцій.  

За таких умов проблема удосконалення оранізаційно-економічного 

механізму управління оподаткуванням сільськогосподарських товаровироб-

ників набуває нових рис актуальності та визначає необхідність розробки 

комплексу заходів, спрямованих на визначення науково-методичних підходів 

щодо методів, важелів та інструментів механізму управління оподаткуванням 

сільськогосподарських товаровиробників з урахуванням проявів інтегра-

ційних процесів. 

Тому поглиблення теоретико-методичних основ вдосконалення 

організаційно-економічного механізму управління оподаткуванням сільського-

сподарських товаровиробників в умовах поглиблення інтеграційних процесів, 

що є метою дослідження Босенка А. В., має як наукове, так і практичне 

значення. 

Зв'язок  роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-

тація Босенка А. В. пов’язана з темами науково-дослідних робіт Кіровоград-

ського національного технічного університету, зокрема: «Формування науко-

вих основ розвитку системи національного фінансового контролю в Україні» 

(номер державної реєстрації 0106U000978), у межах якої були запропоновані 

методичні положення щодо удосконалення методів, важелів та інструментів 

механізму управління оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробни-

ків; «Податкове планування та адміністрування як складова державної та регі-

ональної політики соціально-економічного розвитку» (номер державної реєст-

рації №0115U006031), під час виконання якої розвинуто методичні положення 

щодо оцінювання функціонування механізму управління оподаткуванням сіль-

ськогосподарських товаровиробників на різних рівнях. 



Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, вис-

новків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові положення, 

висновки та рекомендації, що містяться у дисертації Босенка А. В., в 

достатній мірі обґрунтовані, що підтверджується опрацюванням значної 

кількості фундаментальних праць вітчизняних та закордонних вчених-

економістів, використанням великого обсягу статистичної інформації та 

належною апробацією результатів дисертаційної роботи. Рівень проведеного 

дослідження свідчить про глибоку обізнаність дисертанта з розробками 

провідних зарубіжних та вітчизняних вчених і фахівців в сфері управління 

оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників. 

Автор використав широкий арсенал сучасних методів дослідження: 

індукції та дедукції, історико-логічний, класифікаційно-аналітичний, 

економіко-статистичний, економіко-математичний, діалектичний та системно-

го аналізу. Кваліфіковане їх використання дозволило дисертанту вирішити 

поставлені завдання і сформулювати обґрунтовані висновки, зокрема 

з’ясувати сутність поняття управління оподаткуванням сільськогосподарських 

товаровиробників; дослідити еволюцію управління оподаткуванням сільсько-

господарських товаровиробників в Україні та країнах ЄС; визначити прояв 

інтеграційних процесів та обґрунтувати підходи щодо їх урахування в процесі 

вдосконалення механізму управління оподаткуванням сільськогосподарських 

товаровиробників; здійснити оцінку функціонування механізму управління 

оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників на макро- мезо- і 

мікроекономічному рівнях; запропонувати концептуальні засади вдосконален-

ня організаційно-економічного механізму управління оподаткуванням сільсь-

когосподарських товаровиробників в Україні за умов поглиблення інтегра-

ційних процесів; обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення спрощеної 

системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників; розробити 

науково-методичний підхід до визначення податкового навантаження з 

урахуванням специфіки галузі. 



Достовірність та обґрунтованість основних наукових положень 

дисертаційної роботи Босенка А. В. підтверджується також їх апробацією на 

науково-практичних конференціях, публікаціями у наукових фахових 

виданнях, за кордоном, у наукових періодичних виданнях, які включені до 

міжнародних наукометричних баз, використанням у практичній діяльності 

державними установами, а також  у навчальному процесі. 

Основні положення, висновки і рекомендації, сформульовані у 

дисертації, їх новизна. Результати проведених автором наукових досліджень 

характеризуються новизною, що в комплексі спрямована на вирішення 

науково-практичного завдання, що полягає у подальшому розвитку науково-

методичних засад і практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

організаційно-економічного механізму управління оподаткуванням сільського-

сподарських товаровиробників в умовах поглиблення інтеграційних процесів. 

Проведене дослідження дає змогу сформувати низку висновків і пропозицій 

теоретичного, прикладного та науково-методичного змісту, основні з яких 

такі: 

1. Серед результатів теоретичного характеру слід відзначити розвиток 

термінологічного апарату дослідження, зокрема понять «управління оподат-

куванням сільськогосподарських товаровиробників», «механізм управління 

оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників», які грунтуються 

як на дослідженні процесів організації діяльності держави у сфері оподатку-

вання та управління податковими відносинами (с. 12-22) так і на аналізі нау-

кових підходів щодо розуміння понять, що характеризують управлінську дія-

льність в сфері оподаткування (с. 23-30, додаток А, табл. А.1, табл. А.2). 

2. У роботі дістали подальшого розвитку цільові орієнтири еволюції 

управління оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників в Укра-

їні (с. 32-52) та країнах ЄС (с. 52-58), що сфокусовані на визначенні взаємоза-

лежності державної політики розвитку аграрної сфери у поєднанні з податко-

вими інструментами забезпечення її розвитку. Обґрунтовано доцільність вико-

ристання закордонного досвіду управління оподаткуванням сільськогосподар-



ських товаровиробників у частині диференціації податкових ставок, розрахун-

кової дохідності сільськогосподарських угідь для стимулювання розвитку ма-

лого підприємництва, зниження податкового навантаження, активізації інвести-

ційної та інноваційної діяльності (с. 58-59). 

3. Цінним результатом дослідження є обґрунтовані автором підходи 

щодо проявів та напрямів врахування впливу інтеграційних процесів у внут-

рішньому та зовнішньому середовищах при вдосконаленні механізму управ-

ління оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників, які базуються 

на використанні категорії «гармонізації» як ключового критерію та результату 

(с. 73-81). Запропоновано додаткові ознаки класифікації гармонізації на основі 

використання різних підходів, ключових характеристик та відповідних класифі-

каційних ознак, які дозволяють враховувати системність та комплексність про-

блеми забезпечення ефективності сільськогосподарського виробництва та захи-

сту сільськогосподарських товаровиробників з урахуванням інструментів різних 

сфер державного регулювання (с. 83). 

4. Проведена автором з використанням запропонованих методичних пі-

дходів комплексна порівняльна оцінка дієвості функціонування механізму 

управління оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників, що ґру-

нтується на загальній оцінці розвитку галузі (с. 88-119), оцінці діючого механі-

зму оподаткування на макрорівні (с. 121-138) мезо- і мікроекономічному рів-

нях (с. 138-155, додаток В), засвідчила неефективність чинної системи опода-

ткування сільськогосподарських товаровиробників, як з точки зору фіскальної, 

так й стимулюючої та регулюючої дії, що підтверджується як незначними обся-

гами державної підтримки, так і податкових надходжень до бюджету, значним 

розривом у рівнях податкового навантаження між суб’єктами великого, серед-

нього та малого підприємництва, неприйнятністю застосування рівних умов 

щодо оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. 

5. Заслуговують на увагу запропоновані автором концептуальні засади 

вдосконалення організаційно-економічного механізму управління оподатку-

ванням сільськогосподарських товаровиробників в Україні за умов поглиб-



лення інтеграційних процесів, який представлений як складна ієрархічна сис-

тема, яка базується на певних принципах, враховує необхідність гармонізації 

зв’язків з іншими підсистемами державного регулювання, містить в собі об’єкти 

впливу, сукупність взаємодіючих між собою суб’єктів, діяльність яких підтри-

мується забезпечуючими підсистемами та спрямований на зростання обсягів 

виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції,  підвищення її конку-

рентоспроможності на світовому, європейському й національному ринках; зрос-

тання доходів місцевих та державного бюджетів у вигляді податкових надхо -

джень; підвищення ефективності використання ресурсів сільськогосподарського 

виробництва, забезпечення їх раціонального використання та захист навколиш-

нього середовища (с. 158–183). 

6. Дисертантом удосконалено порядок застосування спрощеної системи 

оподаткування сільськогосподарських товаровиробників що грунтується на 

використанні диференційованого підходу до визначення платників Єдиного 

податку 4-ї групи на підгрупи згідно визначених критеріїв (площі сільськогос-

подарських угідь, що перебуває у власності та/або у користуванні й річного до-

ходу) (с. 184–193, додаток Д, табл. Д.1–Д.8); диференціації ставок податку за ви-

значеними підгрупами платників у розрізі категорій (типів) земельних угідь та їх 

місце розташування (с. 194–195). Використання запропонованого підходу за-

безпечить обґрунтованість формування податкової складової місцевих бюдже-

тів та сприятиме вирівнюванню податкового навантаження між суб’єктами ве-

ликого, середнього і малого підприємництва (с. 194, 196-197, додаток Д, 

табл. Д.9). 

7. Розроблений автором науково-методичний підхід до визначення та 

характеристики податкового навантаження, що формується під впливом дію-

чого механізму управління оподаткуванням сільськогосподарських товаровиро-

бників на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях, базується на системній 

ідентифікації факторів, які впливають на його величину (с. 117–220). Уточнено 

структуру показника податкового навантаження та окреслено напрями його ви-

користання, серед яких: розробка податкової політики, формування соціальної 



політики, прогнозування економічної поведінки сільськогосподарських товаро-

виробників, міжнародні, міжгалузеві, міжрегіональні порівняння (макрорівень); 

податкове прогнозування і планування (мезорівень); податкове прогнозування і 

планування, оптимізація податкових платежів (мікрорівень) (с. 220). Таким чи-

ном забезпечено можливості здійснювати як міжгалузеві порівняння рівнів 

податкового навантаження на основі розрахунку номінального значення пока-

зника, так і оцінювати реальний рівень податкового навантаження сільського-

сподарських товаровиробників на основі розрахунку реального значення пока-

зника податкового навантаження.  

Все вище зазначене дозволяє зробити висновок, що поставлені автором 

мета та завдання в дисертаційній роботі виконані. Висновки та рекомендації, 

сформульовані у роботі, відповідають її змісту і підтверджують глибину та 

наукову оригінальність проведеного дослідження. 

Теоретичне і практичне значення результатів дисертаційної робо-

ти. Теоретична цінність роботи полягає у розробці теоретико-методичних 

засад і науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення організаційно-

економічного механізму управління оподаткуванням сільськогосподарських 

товаровиробників в умовах поглиблення інтеграційних процесів. Основні 

положення, висновки і рекомендації, сформульовані у дисертації, відрізня-

ються новизною і створюють підґрунтя для подальших досліджень питань 

удосконалення механізму управління оподаткуванням сільськогосподарських 

товаровиробників. Практичне значення одержаних результатів полягає у 

тому, що авторські розробки можуть використовуватись як методична основа 

для підготовки державних програм управління оподаткуванням сільськогос-

подарських товаровиробників в інтересах забезпечення розвитку аграрного 

сектора національної економіки. 

Окремі положення, висновки та рекомендації, що містяться у 

дисертаційній роботі прийняті до розгляду ОДА Полтавської області, 

Координаційно-моніторинговим управлінням та Управлінням правової 

роботи ГУ ДФС у Полтавській області, Кіровоградським національним 



технічним університетом під час викладання дисциплін «Податковий менедж-

мент», «Адміністрування податків», «Податкова політика». Всі впровадження 

автора підтверджено відповідними довідками. 

Повнота викладу основних результатів дисертаційного 

дослідження в опублікованих роботах автора. Результати наукових 

досліджень Босенка А. В., які покладено в основу його кандидатської 

дисертації, представлені в 23 наукових працях загальним обсягом 11,19 др. 

арк. (особисто здобувачеві належить 22 статті обсягом 10,19 др. арк.), з них: 

11 статей обсягом 8,3 др. арк. опубліковано у фахових виданнях (з них автору 

належить 7,3 др. арк.), 1 стаття обсягом 0,71 др. арк. – у виданні, яке 

включено до міжнародних наукометричних баз даних, 11 – у збірниках 

матеріалів наукових конференцій, які додатково відображають наукові 

результати дисертації (обсягом 2,18 др. арк.). Автореферат дисертації 

відображає її зміст і не містить положень, що не досліджені в роботі.   

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації. Не 

применшуючи значення наукового доробку автора, необхідно звернути увагу 

на деякі положення дисертаційної роботи, які, на наш погляд, мають 

дискусійний характер, містять недоліки чи потребують додаткового 

обґрунтування. 

1. Визначаючи сутність поняття «управління оподаткуванням 

сільськогосподарських товаровиробників» (с. 24–26, 28), автор виокремлює 

такі його складові як «податковий менеджмент» та «податкове 

адміністрування», у той же час у роботі питанням організації податкового 

менеджменту та податкового адміністрування не надано належної уваги.  

2. Здійснюючи оцінку ефективності функціонування механізму 

управління оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників, автор 

основну увагу надає спеціальній системі оподаткування (фіксований 

сільськогосподарський податок, нині єдиний податок) (с. 125-136), однак 

робота набула б більшої цінності, якби у дослідженні було враховано 



питання оподаткування за загальною системою оподаткування (зокрема 

щодо оцінки податкового навантаження) та наведені показники податкового 

навантаження сільськогосподарських товаровиробників в розрізі країн ЄС чи 

інших країн світу, відносно яких проводилась порівняльна оцінка розвитку 

галузі сільського господарства (с. 90–96, с. 113–116). 

3. У роботі автор вказує на те, що відповідно до європейських 

стандартів в Україні є можливості розширення фіскального потенціалу 

екологічного оподаткування (с. 133), однак не обгрунтовує механізм 

реалізації таких можливостей.    

4. Визначаючи структуру суб’єктів, задіяних в організаційно-

економічному механізмі управління оподаткуванням сільськогосподарських 

товаровиробників (с. 168, с. 171–172) автором недостатньо уваги надано 

визначенню місця і ролі в цьому механізмі Державної фіскальної служби 

України, як суб’єкта, що забезпечує функціонування підсистем механізму та 

здійснює безпосередній вплив, оскільки має відповідні владні повноваження. 

Доцільно було б навести схему інформаційної взаємодії Державної фіскаль-

ної служби України з іншими суб’єктами управління задля забезпечення 

злагодженого виконання завдань ефективного управління оподаткуванням 

сільськогосподарських товаровиробників. 

5.  Обгрунтовуючи концептуальні засади організаційно-

економічного механізму управління оподаткуванням сільськогосподарських 

товаровиробників, автор акцентує увагу на гармонізації дії регулюючої, 

стимулюючої та фіскальної функцій податків (с. 168), проте в системі 

трансформації економічних інструментів організаційно-економічного механі-

зму управління оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників, 

що спрямовані на удосконалення спрощеної системи оподаткування, перед-

бачається реалізація здебільшого регулюючої і стимулюючої функцій 

(с. 197), а шляхи забезпечення реалізації фіскальної функції податку 

залишилися поза увагою. 

Проте необхідно зазначити, що вказані недоліки та зауваження в 



цілому не впливають на загальну позитивну оцінку роботи, а наявність 

дискусійних положень свідчить про складність обраного напряму 

дослідження. 

Відповідність дисертації встановленим вимогам. Структура дисер-

таційної роботи логічна, традиційна: вступ, три розділи, висновки, список 

використаних джерел, додатки. Загальний обсяг роботи становить 271 сторі-

нку. Обсяг основного тексту роботи – 192 сторінки, що включає 38 таблиць і 

29 рисунків. Список використаних джерел налічує 253 найменування, 5 дода-

тків розміщено на 19 сторінках. Робота виконана в науковому стилі, її зміст 

викладено в чіткій логічній послідовності. За обсягом, змістом, структурою, 

повнотою викладу результатів дослідження, оформленням вона відповідає 

встановленим вимогам. Зміст автореферату адекватно відображає основні 

положення дисертації. 

Загальний висновок. Дисертація Босенка А. В. «Організаційно-

економічний механізм управління оподаткуванням сільськогосподарських 

товаровиробників в умовах поглиблення інтеграційних процесів» є 

завершеним науковим дослідженням, містить нове вирішення актуального 

науково-практичного завдання, що полягає у подальшому розвитку науково-

методичних засад і практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

організаційно-економічного механізму управління оподаткуванням сільського-

сподарських товаровиробників в умовах поглиблення інтеграційних процесів. 

Обрану тему розкрито, поставлену мету досягнуто, завдання роботи в цілому 

вирішено. Дисертаційна робота за змістом та науковим рівнем відповідає 

вимогам, щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук. Автореферат повною мірою висвітлює усі положення 

наукової новизни та отримані в дисертації результати. Тема дисертації 

відповідає паспорту спеціальності 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством.  

 



 



 


