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Актуальність теми дисертаційного дослідження. 
Сільськогосподарські угіддя високої якості – це стратегічний ресурс 
національної економіки, який формує потенціал нашої країни на світовому 

ринку і має використовуватися з належною ефективністю, забезпечуючи 
стабільність виробництва сільськогосподарської продукції. Особливість 

реалізації цього завдання проявляється в тому, що сільське господарство в 
силу своїх специфічних особливостей не може існувати без підтримки 

держави (це підтверджує досвід і країн ЄС, й інших країн світу), яка 
проявляється і в податкових інструментах, і в інших формах виплат, субсидій, 

дотацій тощо. Разом з тим, стрімкі темпи глобалізації та розвиток 
інформаційних технологій створюють нові виклики для сфери державного 

регулювання в цілому й для управління оподаткуванням зокрема. Науково 
обґрунтована система оподаткування сільськогосподарських товаровиробників 

та відповідний механізм управління як важлива ланка інституційних реформ в 
нашій країні є необхідною умовою успішного реформування економіки 
України та її аграрного сектору, особливо в умовах активізації процесів 

євроінтеграції.  
З цих позицій дослідження Босенка Анатолія Віталійовича на тему 

«Організаційно-економічний механізм управління оподаткуванням 
сільськогосподарських товаровиробників в умовах поглиблення інтеграційних 

процесів» є сучасним, актуальним та таким, що відповідає потребам вітчизняної 
науки, економічної освіти, розвитку сільського господарства та 

агропромислового комплексу в цілому. Актуальність даної теми обумовлюється 
недостатністю наукових досліджень, які б надавали системне та цілісне 

уявлення про організаційно-економічний механізм управління оподаткуванням, 
а визначення напрямів трансформації економічних інструментів враховуючи 

процеси інтеграції у внутрішньому та зовнішньому середовищі  залишається 
однією з недостатньо досліджених сфер економічної науки.   
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота Босенка А.В. була виконана у відповідності з науково-

дослідними темами Кіровоградського національного технічного університету: 
«Формування наукових основ розвитку системи національного фінансового 
контролю в Україні» (номер державної реєстрації 0106U000978), «Податкове 

планування та адміністрування як складова державної та регіональної політики 
соціально-економічного розвитку» (номер державної реєстрації 

№0115U006031). Особистий внесок здобувача полягає у розробці методичних 
положень щодо удосконалення методів, важелів та інструментів механізму 

управління оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників; 
оцінювання функціонування механізму управління оподаткуванням 

сільськогосподарських товаровиробників на різних рівнях. 
 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна.  

Наукові положення, висновки і пропозиції, що містяться у дисертації Босенка 
Анатолія Віталійовича, достатньою мірою обґрунтовані, логічні і достовірні.  

Поставлена мета, що полягала у поглибленні теоретико-методичних 
основ і розробці науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення 
організаційно-економічного механізму управління оподаткуванням 

сільськогосподарських товаровиробників, враховуючи вплив інтеграційних 
процесів досягнена.  

Дисертація відзначається змістовною та логічно ув’язаною схемою 
побудови і викладення матеріалу, а ознайомлення з її змістом та структурою 

свідчить про комплексний підхід до проведеного автором дослідження. 
Кожний розділ дисертаційної роботи завершується висновками, де автором 

узагальнено та підсумовано матеріали дослідження. У кінці роботи подано 
загальні висновки, в яких висвітлено результат дослідження та їх значимість 

для подальшого розвитку науки і практики в сфері механізму управління 
оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників. Висновки та 

пропозиції, сформульовані за результатами дослідження, є логічними і в 
повній мірі відображають основні результати, що випливають з мети та 
завдань дисертаційної роботи. 

Під час підготовки дисертаційної роботи автором опрацьовано 253 
джерела, серед яких нормативно-правові документи, праці провідних 

науковців з означеної проблематики, методичні рекомендації, періодичні 
видання тощо. Наукові напрацювання автора ґрунтуються на аналізі 

вітчизняних законодавчих й нормативних документів з питань оподаткування 
та євроінтеграції, статистичних даних Державного комітету статистики 

України, Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби 
України, Державної фіскальної служби України, Міністерства агарної 

політики і продовольства України, управлінь Державної фіскальної служби та 
Міністерств аграрної політики і продовольства України в Полтавській області. 

Під час підготовки дисертаційної роботи використані офіційні дані 
Єврокомісії, Світового банку, Продовольчої та сільськогосподарської 
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організації ООН (FAO), Організації економічного співробітництва і розвитку, 
директиви та рекомендації ЄС.  

Достовірність та об’єктивність наукових положень, висновків та 
рекомендацій, сформульованих у дисертації, підтверджується як належним 
рівнем теоретичного обґрунтування, проведеного на основі вивчення та 

аналізу праць вітчизняних і зарубіжних вчених, так і логічним зв’язком з 
поставленою метою і основними завданнями. 

Дослідження є особистою авторською роботою, цілісною і завершеною 
стосовно поставленої мети і визначених завдань. 

Наукова новизна одержаних результатів. До найважливіших 
результатів даного наукового дослідження, які характеризуються науковою 

новизною та мають важливе значення для науки і практики, можна віднести 
такі положення: 

1. На основі дослідження історичних процесів розвитку оподаткування в 
системі державного управління (стор. 12-22), визначення і розмежування 

понять, що характеризують управлінську діяльність в сфері оподаткування 
(«управління оподаткуванням», «податковий менеджмент» та «податкове 

адміністрування» (стор. 22-26, табл. А.1 додатку А) поглиблено визначення 
сутності поняття «управління оподаткуванням сільськогосподарських 
товаровиробників», в якому враховано специфіку сільськогосподарського 

виробництва, взаємозв’язок суб’єкта і об’єкта управління, податкового 
менеджменту і адміністрування податків. 

2. Поглиблено розуміння історичних передумов (стор. 31-35) та 
запропонована уточнена історична періодизація еволюції системи 

оподаткування сільськогосподарських товаровиробників за часів незалежності 
України  (стор.  36-51). Вказані розробки стали основою для визначення 

цільових орієнтирів розвитку механізму управління оподаткування 
сільськогосподарських товаровиробників на основі врахування досвіду країн 

ЄС (стор. 51-58) та взаємозалежності загальної державної політики та окремих 
її складових із податковими інструментами (стор. 58-59). 

3. Розвинуто теоретичні положення щодо врахування інтеграційних 
процесів, які відбуваються у внутрішньому середовищі (національна економіка 
та агропромисловий комплекс)  та зовнішньому середовищі  при 

вдосконаленні механізму управління оподаткування сільськогосподарських 
товаровиробників. Зокрема, автором на основі дослідження проявів 

глобалізації та інтеграційних тенденцій (стор. 60-62), аналізу вітчизняних 
документів з питань євроінтеграції, європейського законодавства та розробок 

вітчизняних та зарубіжних вчених з питань забезпечення відповідності 
законодавства (стор. 63-72, таблиця А.3 додатку А) обґрунтовано підходи 

щодо розмежування категорій «адаптація» та «гармонізація» (стор. 73-74), 
доцільність використання категорії «гармонізація» як ключового критерію 

(статичний прояв) та інструменту реалізації інтеграційних процесів 
(динамічний прояв) (стор. 73-81). Детально представлено власний підхід щодо 

гармонізації у вигляді ієрархічної класифікації, яка базується на виділенні 
видів гармонізації на основі підходів, ключових характеристик та 



 

 

4 

класифікаційних ознак (стор. 83). 
4. Сформовано концептуальні засади організаційно-економічного 

механізму управління оподаткуванням сільськогосподарських 
товаровиробників, які базуються на дослідженні підходів щодо розуміння 
категорій «механізм управління» (стор. 29-30, табл. А.2 додатку А) та 

«організаційно-економічний механізм управління» (стор. 158), та основних 
програм, які охоплюють розвиток податкової системи, аграрного сектору, 

інтеграційні процеси, в першу чергу євроінтеграційні (стор. 159-164). В рамках 
запропонованого організаційно-економічного механізму розглянуто принципи 

його трансформації (стор. 165) та функціонування (стор. 168-169), підсистеми 
(стор. 166, 177), рівні дії (стор. 170-173), виокремлено прояв неформальних 

інститутів та їх вплив (стор. 179-181).  
5. Розвинуто методичні підходи до оцінювання дієвості функціонування 

механізму управління сільськогосподарських товаровиробників, який враховує 
необхідність оцінки забезпечення реалізації державних потреб та інтересів 

розвитку галузі та реалізації інтересів сільськогосподарських 
товаровиробників; базується на проведенні як аналізу розвитку сільського 

господарства (стор. 88-119), так і діючого механізму оподаткування (стор. 120-
143); порівняльного аналізу з країнами ЄС та іншими країнами світу (стор. 90-
96, 113-116, додаток Б), аналізу на рівні національної економіки (стор. 98-106, 

122-137), мезо- та мікрорівня (стор. 138-155, додаток В). Результати даної 
оцінки дозволили автору оцінити сучасні тенденції та особливості дії 

механізму, системно дослідити причинно-наслідкові зв’язки, які виникають у 
процесі його функціонування (стор. 116-119, 142).  

6. Обґрунтовано напрями реформування спрощеної системи 
оподаткування сільськогосподарських товаровиробників (четверта група 

платників єдиного податку), відмінною особливістю якого є використання 
диференційованого підходу до визначення платників єдиного податку 

четвертої групи на підгрупи за такими критеріями, як: площі 
сільськогосподарських угідь, що перебувають у власності та/або у 

користуванні й річного доходу (стор. 183-199) та ставок податку за 
визначеними підгрупами платників у розрізі категорій (типів) земельних угідь 
та їх місце розташування (стор. 200-207), що сприятиме вирівнюванню 

податкового навантаження між суб’єктами великого, середнього та малого 
підприємництва й забезпечить зростання податкових доходів місцевих 

бюджетів. Вказані пропозиції супроводжені ґрунтовними розрахунками та 
змістовним додатком (Додаток Д).  

7.  Розвинуто напрями реформування податкового та бюджетного  
законодавства з урахуванням необхідності гармонізації з вимогами  

європейських документів в сферах місцевого самоврядування та спільної 
(єдиної) сільськогосподарської політики. Автором запропоновано  пропозиції 

щодо розширення можливостей органів місцевого самоврядування при 
встановлення елементів єдиного податку ІV групи для сільськогосподарських 

товаровиробників, що відповідає вимогам Європейської хартії місцевого 
самоврядування (стор. 211-215), уточнено структуру показника податкового 
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навантаження та окреслено напрями його використання, враховуючи 
необхідність гармонізації вітчизняної системи надання державної підтримки 

сільськогосподарським товаровиробникам з вимогами європейського 
законодавства (стор. 216-221).  

 

Практичне значення висновків і рекомендацій, сформульованих у 

дисертації. Результати дослідження, наукові висновки, положення та 
рекомендації дисертації мають важливе значення для розвитку як теоретичних 

та методологічних основ механізму управління оподаткуванням 
сільськогосподарських товаровиробників в умовах поглиблення інтеграційних 

процесів, так і для практичної діяльності, що підтверджується їх 
впровадженням органами державного управління, зокрема: Обласною 

державною адміністрацією у Полтавській області з метою розробки 
«Комплексної обласної програми розвитку сільських територій та 
агропромислового комплексу», а також в процесі доопрацювання «Цільової 

програми підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення міжнародного іміджу 
та розвитку міжнародного співробітництва Полтавської області на 2014-2016 

рр.» (довідка № 01/25/6715 від 23.10.2015 р.); Координаційно-моніторинговим 
управлінням ГУ ДФС у Полтавській області під час моніторингу податкових 

наслідків економічної діяльності сільськогосподарських товаровиробників, 
аналізу та прогнозування стану податкових надходжень, під час підготовки 

пропозицій щодо удосконалення податкового законодавства (довідка № 
02/17/3576 від 14.10.2015 р.).  

Теоретичні та практичні положення дисертаційної роботи Босенка 
Анатолія Віталійовича використовуються у навчальному процесі 

Кіровоградського національного технічного університету під час викладання 
дисциплін «Податковий менеджмент», «Адміністрування податків», «Податкова 
політика» (довідка № 08-19/2280 від 11.11.2015 р.). 

 

Повнота викладу основних результатів дисертаційного дослідження 
в опублікованих працях. Результати дисертаційної роботи опубліковано у 23 

наукових працях загальним обсягом 11,19 друк. арк. Публікації включають 12 
статей у наукових фахових виданнях України, в тому числі 1 стаття – у 

виданні, яке включено до міжнародних науково-метричних баз, 11 публікацій 
у інших виданнях та матеріалах наукових конференцій. Наведені публікації 

повною мірою відображають основні наукові результати дисертації. 
Результати дисертації в достатній мірі апробовані. Основні положення і 

висновки були викладені й обговорені на 10 міжнародних науково-практичних 

конференціях та 1 всеукраїнській науково-практичній конференції.  
 

Мова, стиль та оформлення дисертації й автореферату. Дисертація та 

автореферат написані грамотно, з дотриманням стилістичних та граматичних 
вимог. Наукові терміни, що вживаються у дослідженні, є загальновизнаними. 

Викладення завдань та результатів досліджень, положень наукової новизни, 
висновків і рекомендацій є доступним для сприйняття, логічним та добре 

структурованим.  
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Дисертаційна робота містить додатки, які доповнюють та розширюють її 
положення. Автореферат за змістом відповідає основним положенням 

дисертації, в повній мірі відображає її структуру та логіку викладення 
матеріалу. Оформлення дисертаційної роботи та автореферату відповідає 
вимогам державних стандартів і Міністерства освіти і науки України. 

 
Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

Критичний аналіз сформульованих у дисертації тверджень, висновків і 
практичних рекомендацій свідчить, що в роботі мають місце окремі 

положення, до яких є зауваження або які є дискусійними та потребують 
уточнення. До них, зокрема, можна віднести: 

1. В роботі процеси податкового менеджменту та податкового 
адміністрування розглядаються як підсистеми механізму управління 

оподаткуванням (стор. 28, 168, 178). Необхідно було б навести підстави такого 
розмежування і пояснень їх взаємодії, оскільки їх авторське представлення 

містить спірні моменти. Так, податкові перевірки (складова податкового 
адміністрування в авторському розумінні) є, на наш погляд й елементом 

податкового контролю, який включений до системи податкового 
менеджменту; податкове адміністрування обмежене лише аналізом податкових 
надходжень. Додаткового обгрунтування потребує зв'язок таких елементів, як 

податковий процес, податкова політика, податкове право, податковий 
механізм та податкова система, з категоріями «управління оподаткуванням», 

«податковий менеджмент» та «податкове адміністрування».  
2. Відзначаючи висновки автора щодо необхідності врахування 

неформальних інститутів (стор. 178-179) та виділені ризики впровадження 
стратегічних пріоритетів в Єдиній комплексній стратегії розвитку сільського 

господарства та сільських територій на 2015-2020 рр., пов’язані з 
неформальними інститутами, властивими вітчизняним реаліям (стор. 180-181), 

слід зазначати, що робота набула б більшої повноти та завершеності, якби була 
висловлена власна позиція щодо шляхів їх усунення або зменшення. Також 

вважаємо, що доцільно було б розглянути розвиток наукової думки щодо 
впливу неформальних інститутів на механізм управління оподаткуванням в 
теоретичній частині роботи.   

3. Автором запропонована поглиблена класифікація гармонізації як 
ключового критерію та інструменту інтеграційних процесів (стор. 83), яка 

включена автором до переліку положень наукової новизни. Однак було б 
доцільним показати прояв її різних видів, а не обмежуватися лише 

взаємозв’язком з місцевим самоврядуванням та врахуванням механізму 
державної підтримки при розрахунку податкового навантаження.  

4. Погоджуючись з позицією автора, що ефективність управління 
оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників, повинна бути 

оцінена дуально, як з точки зору реалізації державних потреб та інтересів  
розвитку галузі, так і з точки зору забезпечення реалізації інтересів 

сільськогосподарських товаровиробників (стор. 121-122), вважаю, що такий 
аналіз повинен був ґрунтуватися на чіткому визначенні таких інтересів, їх 
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взаємодії та можливих областей конфлікту інтересів. Такі розробки могли б 
підсилити й пропозиції автора щодо розширення можливостей органів 

місцевого самоврядування стосовно корегування елементів єдиного податку 
IV групи.  

5. Розглядаючи принципи функціонування організаційно-економічного 

механізму управління оподаткуванням сільськогосподарських 
товаровиробників, автор  використовує принципи зазначені стосовно сфери 

оподаткування в Угоді про асоціацію, а саме: принципи прозорості, обміну 
інформацією та добросовісної податкової конкуренції  (стор. 169). І якщо 

прозорість та обмін інформацією досліджується при визначенні напрямів 
удосконалення механізму управління, то сутність «добросовісної податкової 

конкуренції» та  шляхи її забезпечення залишилися поза увагою.  
6. Дослідження ефективності механізму управління оподаткуванням 

сільськогосподарських товаровиробників суттєво виграли б, якби автор 
здійснив факторний аналіз не лише на мезо- та мікрорівнях, а й на рівні 

національної економіки. Без цього, на наш погляд, деякі висновки видаються 
дещо абстрагованими. 

7. Пропозиції щодо диференціації ставок єдиного податку доцільно було 
б розглянути з точки зору наявності таких суб’єктів господарювання, як 
селянські (фермерські) господарства та особисті господарства, які є 

специфічними саме для сфери сільського господарства.  
8. Дисертація мала б значно більшу теоретичну та практичну вагомість, 

якщо дослідженням були б охоплені всі податки, які сплачуються 
сільськогосподарськими товаровиробниками, особливо ПДВ, а не лише 

єдиний податок (ключовий для спрощеної системи оподаткування). 
Водночас зазначені зауваження не знижують наукової і практичної 

цінності основних положень дисертації, зроблених висновків і 
сформульованих рекомендацій, а підкреслюють актуальність, складність та 

комплексність обраної теми. 
 

Загальний висновок. Дисертаційна робота Босенка Анатолія 
Віталійовича на тему «Організаційно-економічний механізм управління 
оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників в умовах 

поглиблення інтеграційних тенденцій» є завершеним науковим дослідженням, 
що відповідає обраній темі та визначеній меті. В роботі отримано нові науково 

обґрунтовані результати, які полягають в узагальненні теоретичних положень 
та розробці наукових рекомендацій щодо напрямів вдосконалення 

організаційно-економічного механізму управління оподаткуванням 
сільськогосподарських товаровиробників в умовах поглиблення інтеграційних 

процесів. 
Дослідження виконано автором самостійно на достатньо високому 

теоретико-методологічному рівні. Основні положення та отримані наукові 
результати висвітлено у публікаціях автора. Автореферат дисертації 

відображає основні наукові результати та висновки, сформульовані у 
дисертаційному дослідженні.  
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