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І. Актуальність теми дослідження.

Сучасним мєйистримом у методології економічних досліджень є

посилення уваги до поведінкових аспектів економічних процесів та явищ, що 

обумовлюється значним розвитком такого теоретичного напрямку, як 

поведінкова економіка. Достатньо підкреслити, що починаючі із 2002 року З 

всесвітньо відомих вчених було нагороджено Нобелівською премією за 

дослідження у галузі поведінкових аспектів економічного аналізу, останнім був 

Річард Талер (2017 р.}, який став лауреатом цієї премії за внесок в розвиток 

Г і о вед І Н  КО Б О Ї е коном і к и.

Вивчення поведінки людей у ролі економічних агентів охоплює усі 

сфери життя, найважливішою з них е податкова сфера, яка піддається значним 

змінам з кінця минулого століття. Інтеграційні процеси в економіці та 

суспільстві загострили проблеми такого явища, як податкової конкуренція.

Вона проявляється не тільки на міжнародному рівні, як конкуренція держав за 

мобільні виробничі ресурси, а й на рівні окремих територіальних утворень, 

громад, які мають податкові повноваження (юрисдикцій).
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Поведінка економічних агентів, яка на сучасному етапі розвитку 

інформаційної економіки стає більш складною та різноманітною, чутливою до 

будь-яких змін, є ключовим фактором податкової конкуренції. Обґрунтування 

заходів ефективної податкової політики зумовлює необхідність розробки 

теоретико-методологічного інструментарію дослідження впливу податкових 

важелів та інших інструментів державної економічної політики на поведінку 

економічних агентів в умовах конкурентного податкового середовища. 

Важливу роль тут відіграє економіко-математичне моделювання в поєднанні з 

новітніми інформаційними технологіями, що забезпечить широкі можливості 

для аналізу, кількісної оцінки, вияву тенденцій впливу різних факторів на 

поведінку економічних агентів.

Наведені аргументи свідчать про актуальність теми дисертаційної 

роботи Акулової Ганни Вікторівни, що обумовлена необхідністю вирішення 

задачі розробки інструментарію моделювання поведінки економічних агентів в 

умовах податкової конкуренції та обґрунтування рекомендацій щодо його 

використання.

2. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Актуальність теми дисертаційної роботи та обґрунтованість результатів 

підтверджено виконанням дослідження у контексті науково-дослідних робіт 

кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна за темами: «Застосування 

еволюційного підходу в моделюванні інформаційної економіки» (номер 

державної реєстрації 0110Ш00590), у межах якої автором виконано 

порівняльний аналіз існуючих моделей поведінки економічних агентів; 

«Моделювання інноваційного розвитку з використанням біхевіористичного 

підходу» (номер державної реєстрації 0113Ш01402), у межах якої автором 

обґрунтовано припущення мультиагентної моделі поведінки економічних 

агентів в умовах податкової конкуренції, розроблена її структура та окремі 

блоки.
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3. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків і 

рекомендацій дисертаційної роботи ґрунтується на:

1) фундаментальних положеннях економічної науки, які викладено у 

наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених, монографях, статтях у 

періодичних виданнях вітчизняних та міжнародних організацій;

2) достовірній статистичній базі дослідження, яка сформована за даними 

Державної служби статистики України, НБУ, Міністерства фінансів та 

Національного банку Польщі; даними дослідницьких та інформаційно- 

аналітичних організацій, зокрема, ОЕСР, ВЕФ, Всесвітнього Банку, КРМО;

3) коректному застосуванню методів моделювання, аналізу результатів 

експериментів.

Отримані результати дослідження ґрунтуються на глибокому 

теоретичному аналізі та систематизації наукових праць стосовно 

математичного та мультиагентного моделювання економічних процесів, різних 

аспектів поведінки економічних агентів та податкової конкуренції.

Високий рівень обґрунтованості і достовірності наукових результатів та 

висновків дисертаційної роботи зумовлюються також використанням 

загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, а саме:

• для аналізу понять поведінки економічних агентів, її податкової 

складової та податкової конкуренції (п. 1.1), формалізації концепції 

моделювання (п. 1.3) автором використано методи абстрагування, порівняння 

та синтезу, слідування від простого до ускладненого;

• для побудови мультиагентної моделі (п. 2.1-2.3) автором використано 

методи мультиагентного моделювання, методи комп’ютерного моделювання, 

статистичні методи;

• для перевірки валідності моделі (п. 3.1) автором використано метод 

верифікації;
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• для параметризації, проведення експериментів із моделлю та обробки 

їх результатів (п. 3.2-3.3) автором використано методи комп’ютерного 

експерименту і статистичної обробки результатів;

• для співставлення та інтерпретації результатів експериментів (п. 3.3) 

автором використано методи логічного та економічного аналізу.

Метою дисертаційної роботи є розроблення моделей поведінки 

економічних агентів в умовах податкової конкуренції за допомогою 

мультиагентного підходу для підвищення ефективності впливу інструментів 

податкової та економічної політики. Для досягнення поставленої у роботі мети 

дисертантом виконано комплекс взаємопов'язаних завдань, вирішення яких 

дало змогу сформувати висновки теоретичного та науково-практичного змісту.

Для розробки моделей були використані сучасні комп’ютерні технології. 

Так, мультиагентна платформа, розроблена автором у середовищі М8 Уізиаі 

Зіибіо 2015, використовуючи мову розробки УізиаІ Вазіс та мультиагентної 

платформи № ІЬо£0. Система обробки результатів реалізацій мультиагентної 

моделі поведінки економічних агентів в умовах податкової конкуренції, 

розроблена автором у середовищі ^а2а т 8 із використанням мови 

розробки ОЬ|есї Разсаі.

Аналіз змісту дисертації дозволяє зробити висновок про те, що мета 

здобувачем досягнута, а встановлені завдання виконано. Структура дисертації 

характеризується логічною послідовністю відповідно до визначеної мети та 

поставлених завдань.

Таким чином, можна стверджувати, що дослідження Акулової Г.В. 

характеризується повнотою, логічністю викладення основних результатів. 

Наукові положення, висновки та рекомендації автора, сформульовані у 

дисертації, є обґрунтованими та доведеними, мають теоретичне та 

практичне значення.
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4. Наукова новизна, теоретична і практична значущість 

дисертаційної роботи.

Обґрунтовані наукові положення, висновки і рекомендації дисертаційної 

роботи Акулової Г. В. відрізняються науковою новизною та мають важливе 

практичне значення.

До найбільш вагомих наукових результатів досліджень, які 

характеризуються суттєвою науковою новизною, слід віднести:

• вперше розроблено концепцію мультиагентного моделювання 

поведінки економічних агентів в умовах податкової конкуренції, яка пов’язує 

поведінку економічних агентів із конкуренцією юрисдикцій за мобільні 

фактори виробництва засобами податкової політики, базуючись на 

поведінкових передумовах економічного аналізу, моделях податкової 

конкуренції та методах мультиагентного моделювання, дозволяє прогнозувати 

її наслідки і сприяє підвищенню конкурентних переваг країни (юрисдикції) з 

точки зору оподаткування (§ 1.3);

• вперше розроблено мультиагентну модель поведінки економічних 

агентів в умовах податкової конкуренції, що надає можливість відображати 

взаємопов’язані процеси сплати податків, ухилення від оподаткування, 

податкового контролю і міграції агентів (§ 2.2);

• вдосконалено модель міграції економічних агентів в умовах 

податкової конкуренції шляхом, яка включає застосування критерію прийняття 

рішення агентом щодо зміни юрисдикції на основі показників його 

заощаджень, що надає можливість кількісної оцінки зв’язку міграції 

економічних агентів та їх добробуту (§ 2.1);

• набуло подальшого розвитку застосування мультиагентного підходу 

до моделювання імовірнісного механізму податкового контролю на підставі 

випадкових величин перевірки і якості контролю і зміни податкової поведінки 

агента після розкриття порушення що дозволяє обґрунтовувати рішення 

стосовно оптимізації витрат на податковий контроль (§2.3);
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• набув подальшого розвитку підхід до моделювання негативного 

впливу ухилення від оподаткування на доход економічного агента шляхом 

урахуванням позитивної залежності продуктивності факторів виробництва від 

суспільних благ, фінансування яких здійснюється за рахунок сплачених 

податків, що дає змогу оптимізувати діяльність податкової системи 

юрисдикції (§ 3.2).

Таким чином, мультиагентна модель поведінки економічних агентів в 

умовах податкової конкуренції є оригінальною розробкою автора, яка базується 

на низці обґрунтованих в роботі результатів, що мають наукову новизну. Усі 

теоретичні положення та підходи чітко сформульовані та науково обґрунтовані 

в дисертаційній роботі.

5. Повнота викладення наукових результатів дисертації в 

опублікованих працях.

Автором виконано вимоги щодо повноти викладення положень 

дисертаційної роботи у фахових виданнях та кількості публікацій для здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук.

Результати дослідження викладено у 23 працях, з яких: 2 -  розділи у 

колективних монографіях, 11 -  статей у наукових фахових виданнях (із них 1 -  

зарубіжна публікація), 10 публікацій в інших виданнях. Загальний обсяг 

публікацій становить 6,92 друк. арк., з яких особисто автору належить 

5,71 друк. арк.

Результати дисертаційної роботи протягом 2010 -  2018 років

доповідались на 10 науково-практичних конференціях, у тому числі 

міжнародних. Можна вважати, що вони достатньо оприлюднені.

6. Теоретична цінність та практична значущість наукових 

результатів.

Результати дослідження мають як теоретичну, так і практичну 

значущість. Вони розвивають наукові основи моделювання поведінки 

економічних агентів, розширюють методи пізнання предмету дослідження. 

Практичне значення отриманих результатів і висновків полягає у тому, що
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методологічний та модельний інструментарій, який розроблено автором, може 

бути застосовано для обґрунтування податкових стратегій країн та юрисдикцій 

іншого рівня, а також у податковому плануванні фізичних та юридичних осіб- 

суб’єктів господарювання.

Основні результати дослідження реалізовані у практичній діяльності 

Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у 

справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради (довідка № 507 від 

23.11.2018 р.), а також у діяльності торгівельної мережі ТОВ «Укр-Трейд» (акт 

б/н від 24.01.2013 р.) та розробника програмних продуктів -  компанії ТОВ 

«ГЕЙМЛОФТ» (акт б/н від 27.11.2017 р.). Також результати дослідження 

впроваджені у навчальний процес на економічному факультеті Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна при розробці та проведенні 

лекційних та практичних занять з дисциплін «Інформаційний бізнес» та «Е- 

комерція» для студентів ОПП «Економічна кібернетика» спеціальності 051 

Економіка (довідка № 0202-105 від 21.11.2018 р.).

7. Дискусійні питання та основні зауваження.

Не заперечуючи важливість та оригінальність дисертаційної роботи 

Акулової Г. В., доцільно зупинитись на певних зауваженнях та дискусійних 

моментах:

1. Запропонована концепція мультиагентного моделювання поведінки 

економічних агентів в умовах податкової конкуренції враховує лише два 

фактори виробництва, якими володіють економічні агенти: труд і капітал (с. 79

81). Але сучасний етап розвитку характеризується суттєвим значенням таких 

ресурсів, як інформація, інтелектуальний капітал, соціальний капітал. Їх 

потрібно враховувати як важливі факторі виробництва, які мають значний вплив 

на ефективність виробництво і приріст добробуту економічних агентів 

і юрисдикцій.

2. В наведеній автором моделі заощаджень економічного агента (с. 90-97) 

дискусійним є припущення, що доходи від інвестицій у різні моменти часу є
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випадковими величинами, які розподілені за одним законом, а норма 

споживання є константою протягом всього часу моделювання.

3. У роботі автор моделює змінні відгуку моделі на відносно невеликих 

часових інтервахал -  від 24 до 100 модельних тактів (с. 141, 152-153, 175). 

Проте автор не дослідив асимптотичну динаміку змінних відгуку 

мультиагентної моделі поведінки економічних агентів в умовах податкової 

конкуренції на великих проміжках часу, зокрема, було б цікаво встановити, чи 

відбувається стабілізація динаміки таких модельних змінних як чисельність 

агентів в юрисдикціях, їх накопичення, кількість агентів, що ухиляються.

4. У роботі автором розглянуто приклад впливу податкової конкуренції на 

міграційні потоки між Україною та Польщею (с. 164-184). Було б також 

доцільно розглянути міграційні потоки між двома розвиненими юрисдикціями з 

різними ставками податків, наприклад, країнами-членами ЄС.

5. В наведеній автором мультиагентній моделі поведінки економічних 

агентів в умовах податкової конкуренції, при оцінці агентом потенціїної 

юрисдикції, він не володіє інформацією про рішення інших агентів стосовно 

міграції до тієї ж самої юрисдикції (с. 128-131). Таким чином, дискусійним є 

припущення про те, що обрана юрисдикція буде оптимальною для 

даного агента.

6 . Автор не наводить в роботі конкурентні переваги, що отримує 

юрисдикція, яка застосовуватиме модель поведінки економічних агентів в 

умовах податкової конкуренції на практиці, у порівнянні із юрисдикцією, яка не 

застосовуватиме розробленої моделі.

Висловлені дискусійні моменти не знижують позитивної оцінки 

теоретичного та практичного значення результатів дисертаційної роботи 

Акулової Г. В.
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8. Оцінка ідентичності змісту автореферату і основних положень 

дисертації.

Наведені в авторефераті наукові положення, висновки та рекомендації 

повністю розкрито та науково обґрунтовано в дисертації. Зміст автореферату 

ідентичний основним положенням дисертаційної роботи.

9. Загальний висновок.

Дисертаційна робота Акулової Ганни Вікторівни «Моделювання 

поведінки економічних агентів в умовах податкової конкуренції» є завершеною 

оригінальною науковою працею, яка присвячена вирішенню актуального для 

економіки України наукового завдання моделювання поведінки економічних 

агентів сприяння оптимізації оподаткування та управління наслідками 

податкової конкуренції. Автореферат дисертації відображає усі наукові 

положення, що захищаються.

Подана до захисту дисертація написана науковим стилем, матеріал 

викладений у логічній послідовності, висновки науково обґрунтовані та 

підтверджуються результатами дослідження.

Результати дисертаційної роботи доповідались автором і 

обговорювались на науково-практичних конференціях і відображені у наукових 

публікаціях.

На підставі викладеного можна зробити висновок, що за своїм змістом, 

оформленням, актуальністю, глибиною вирішення наукових проблем, 

дисертація Акулової Ганни Вікторівни на тему «Моделювання поведінки 

економічних агентів в умовах податкової конкуренції» відповідає вимогам 

МОН України до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук, зокрема пунктам 9, 11, 12 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 

24.07.2013 р. (зі змінами та доповненнями), а її автор, Акулова Ганна 

Вікторівна, заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата
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економічних наук за спеціальністю  08.00.11 -  математичні методи, моделі та 

інформаційні технології в економіці.
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