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Спеціалізованій вченій раді
Д 44.887.02 ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу
Акулової Ганни Вікторівни
на тему «М оделю вання поведінки економічних агентів
в умовах податкової конкуренції»,
поданої до С пеціалізованої вченої ради Д 44.887.02 у ВНЗ Укоопспілки
«П олтавський університет економіки і торгівлі» М іністерства освіти і
науки України на здобуття наукового ступеня кандидата економічних
наук за спеціальністю 08.00.11 - математичні методи, моделі та
інформаційні технології в економіці
1. Актуальність теми дослідження.
Дисертаційну

роботу

Акулової

Ганни

Вікторівни

«Моделювання

поведінки економічних агентів в умовах податкової конкуренції» присвячено
вирішенню

актуального

наукового

завдання

розробки

моделей

поведінки

економічних агентів із застосуванням мультиагентного підходу для аналізу та
оцінки наслідків податкової конкуренції.
Актуальні завдання реформування податкових систем та міжнародних
податкових відносин з метою створення привабливих умов для економічних
агентів

та

оптимізації

податкового

навантаження

обумовлені

процесами

сучасної податкової конкуренції, яка значно ускладнює поведінку фізичних чи
юридичних осіб, які приймають економічні рішення, насамперед за рахунок
активізації факторів розміщ ення мобільних ресурсів виробництва, просторових
аспектів бізнесу та

інвестування,

міграційних та інтеграційних

процесів.

Податкова конкуренція на міжнародному та регіональному рівнях має певні
переваги

для

підприємств,

відкриваючи

для

них

нові

можливості

для

підвищення прибутковості бізнесу за рахунок вибору більш привабливих умов
оподаткування. Але вона створює проблеми для країни чи іншої громади, яка
має право встановлювати податки на своїй території, ч е р р | ^ ^ к а ітп'алів^

у Ед
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Кількість аркушів
основи.докум.

с/

додат.

міграцію трудових ресурсів в інші країни, що впливає на соціально-економічні
показники її розвитку.
Ефективне р о зв ’язання
потребує

розробки

моделювання,

проблем, що п о в’язані

адекватного

який

дозволить

апарату

кількісно

із цими процесами,

економіко-математичного

аналізувати

вплив

податкової

конкуренції та податкової політики на поведінку зайнятого населення, суб’єктів
підприємництва і власників капіталу, проводити багатоваріантні розрахунки з
метою вибору оптимальних параметрів оподаткування.
Отже, дисертаційна робота Акулової Ганни Вікторівни, яка присвячена
вирішенню

завдання

розробки

мультиагентного

моделювання

підходу до

моделювання поведінки економічних агентів, є актуальною та своєчасною.

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Актуальність дисертаційної роботи підтверджується її з в ’язком із планом
виконання

науково-дослідних

прикладної

економіки

імені В. Н. Каразіна
моделюванні

за

робіт

кафедри

Харківського
темами:

інформаційної

економічної

кібернетики

національного

«Застосування

економіки»

університету

еволюційного

(номер

та

державної

підходу

в

реєстрації

0110П000590), у меж ах якої автором порівняно моделі поведінки економічних
агентів,

визначено

можливості

використання

мультиагентного

методу

моделювання поведінки економічних агентів в умовах податкової конкуренції;
«М оделювання інноваційного розвитку з використанням біхевіористичного
підходу» (номер державної реєстрації 0113Ш 014 02), у межах якої автором
побудовано мультиагентну модель поведінки економічних агентів в умовах
податкової конкуренції.

3.

Ступінь

обґрунтованості

га достовірності

наукових

положень,

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації.
Наукові

положення,

висновки

і рекомендації дисертаційної

роботи

достатньо обґрунтовані, достовірні і повні, базуються на використанні сучасних

методологічних підходів та методів, а саме: абстрагування, порівняння та
синтезу,

слідування

моделювання,

від

простого

к о м п ’ютерного

до

ускладненого,

моделювання,

валідації

мультиагентного
та

верифікації,

ком п’ютерного експерименту і статистичної обробки результатів, логічного та
економічного аналізу.
Структура

дисертаційної

роботи

характеризується

логічною

послідовністю відповідно до визначеної мети та поставлених завдань.
Ступінь
підтверджується

достовірності

отриманих

використанням

ш ирокої

результатів

інформаційної

дослідження
бази

за

темою

дисертації, яка містить дані Держ авної служби статистики України, НБУ,
Міністерства фінансів та Національного банку Польщі, дослідницьких та
інформаційно-аналітичних організацій, зокрема, ОЕСР, ВЕФ, Всесвітнього
Банку, К Р М С .
У

дисертації

для

обґрунтування

ряду

напрямків

дослідження

застосовуються сучасні програмні засоби і комп'ютерні технології: середовище
М 8 Уізиаі Біисііо 2015 із використанням мови програмування Уізиаі Вазіс - для
розробки мультиагентної платформи; середовище Б а х а т ь із використанням
мови програмування ОЬіесї Разсаі - для розробки системи обробки результатів
реалізацій моделі.
Достовірність

і надійність результатів

дослідження

підтверджується

актами впровадження його основних результатів, апробацією на міжнародних
та вітчизняних науково-практичних конференціях, а також публікаціями у
наукових

виданнях,

які

відповідають

змісту

дисертації

і досить

повно

характеризують найбільш важливі її положення.

4.

Н аукова

новизна,

теоретична

і

практична

значущість

дисертаційної роботи.
У дисертації автором вирішено важливе для розвитку України наукове
завдання

розробки

мультиагентного

підходу

до

моделю вання

поведінки

о
4а

економічних агентів, що спрямовано на підвищення ефективності використання
інструментів економічної політики держави.
Одним з основних наукових результатів дослідження виступає концепція
мультиагентного

моделю вання

поведінки

економічних

агентів

в

умовах

податкової конкуренції, яка має ґрунтовну методологічну основу у вигляді
положень сучасної економічної теорії щодо поведінкових припущень, а також
розвинутий інструментарій мультиагентного моделювання (с. 67-85).
Щ е одним вагомим здобутком автора є розробка мультиагентної моделі
поведінки економічних агентів в умовах податкової конкуренції. Особливістю
цієї моделі є формалізація взаєм озв’язків між поведінкою економічних агентів
щодо отримання доходів, сплати податків та ухилення від оподаткування,
накопиченням

та

міграцією.

Розрахунки

за

моделлю

дають

можливість

кіль,кісного аналізу наслідків податкової конкуренції, що сприяє формуванню
найбільш ефективних засобів державної політики (с. 102-134).
Необхідно також відзначити удосконалення
моделювання

міграції

економічних

агентів,

що

автором
полягає

інструментарію
у

впровадженні

критерію прийняття рішення агентом відносно переходу до іншої юрисдикції
на основі його заощ аджень, що дозволяє кількісно оцінити взаємозв’язок
міграційних процесів з показниками добробуту (с. 87-102).
Важливим досягненням автора є розвиток мультиагентного підходу для
побудови моделі ймовірнісного механізму податкового контролю за допомогою
випадкових величин перевірки і якості контролю, використання якого дозволяє
обґрунтовано

приймати

рішення

щодо оптимізації витрат на податковий

контроль (с. 126-128).
Слід відмітити наукову новизну в підході до моделювання з в ’язку між
ухиленням від оподаткування та доходом економічного агента, який враховує
залежність продуктивності факторів виробництва від суспільних благ і дозволяє
оптимізувати діяльність податкової системи країни (с. 162-163).

Отже, обґрунтовані положення, висновки і рекомендації дисертаційної
роботи Акулової Г. В. мають наукову новизну, що обумовлю є її суттєве
значення для науки і практики.

5. Повнота

викладення

наукових

результатів

дисертації

в

опублікованих працях.
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.

6.

Теоретична

цінність

та

практична

значущ ість

наукових

результатів.
Результати, що одержані в дисертації, мають як теоретичну, так і
практичну

значущість.

Вони

розш ирюю ть

наукові

основи

моделювання

поведінки економічних агентів. Практичне значення отриманих результатів і
висновків полягає у тому, що розроблена автором мультиагентна модель може
бути використана у процесі обґрунтування оптимальної податкової політики
юрисдикцій та формуванні ефективних стратегій компаній з урахуванням
міжнародних аспектів оподаткування.
Основні результати дослідження застосовано 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 «ГЕЙ М Л О Ф Т» (акт б/н від 27.11.2017 р.).
Також результати дисертації здобувана впроваджено 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 № 0 2 0 2 105 від 2 1 .1 1.2018 р.).

7. Дискусійні питання та основні зауваження.
Не заперечуючи важливість та оригінальність дисертаційної роботи
А кулової Е. В., доцільно зупинитись на певних дискусійних моментах:
1. Автор розглядає мультиагентну модель поведінки економічних агентів
в умовах податкової конкуренції у дискретному часі (с. 87, 90, 92, 97, 152-153).
Проте, такі основні змінні відгуку, як чисельність агентів в юрисдикції,
динаміку їх споживання

і заощ аджень

природніше

було

б моделювати,

використовуючи неперервний час.
2. У розділі 2 при побудові мультиагентної моделі автор враховує лише
два види податків: податки на дохід від фактору капіталу і від фактору праці
(с. 76), не враховуючи такі податкові надходження, як податок на додану
вартість, акцизи, митні збори та інші типи податків.
3. Розроблена автором мультиагентна модель поведінки економічних
агентів в умовах податкової конкуренції звичайно сприятиме підвищенню
ефективності використання інструментів економічної політики держави, але
доцільно було б також змоделювати взаємодію між окремими агентами,
наприклад, економічний обмін.
4. Робота набула би більш ої обґрунтованості, якби автор, окрім побудови
моделі залежності середнього доходу агента від максимальної схильності до
ухилення (с. 162-163), представив також інші моделі, наприклад, залежності
динаміки міграції від ставки податків.
5. В мультиагентній моделі автор слушно описує три типи економічних
агентів, що володіють факторами виробництва (с. 107-108, 133, 147, 172-173).
Доцільним також було б включити в модель інших типів агентів, що не
володіють факторами праці або капіталу, але впливають на структуру розподілу

суспільних благ, зокрема, пенсіонерів, студентів та ін., що особливо актуально
в умовах України.
Висловлені
теоретичного

та

дискусійні

моменти

не

знижують

практичного

значення

результатів

позитивної

оцінки

дисертаційної роботи

Акулової Г. В.

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.
Зважаю чи на всі вищевикладені положення, вважаю, що дисертація
Акулової Ганни Вікторівни на тему «Моделювання поведінки економічних
агентів

в

умовах

податкової

конкуренції»

є

логічним,

завершеним,

самостійним, комплексним науковим дослідженням, яке має теоретичне і
практичне значення та характеризується

науковою

новизною.

Результати

дисертації розкривають вирішення актуального наукового завдання розробки
теоретико-методологічного

інструментарію

моделю вання

поведінки

економічних агентів задля оптимізації податкових стратегій.
Виконане дослідж ення має достатньо високий теоретичний, методичний
та практичний
розкриття

рівні,

послідовне

логічне

виконаних

розробок.

Тема

викладення,
дисертації

необхідну
відповідає

повноту
паспорту

спеціальності 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології
в економіці. Дослідження є цілісною та завершеною особистою авторською
роботою відповідно до поставленої мети та визначених завдань.
Автореферат
Результати

змістовно

дослідження

були

розкриває

основні

опубліковані

у

положення

періодичних

обговорювались на науково-практичних конференціях.

дисертації.
виданнях

та

Отже, представлена до захисту дисертаційна робота Акулової Ганни
Вікторівни на тему «М оделювання поведінки економічних агентів в умовах
податкової
цінністю

конкуренції»
та

відповідає

практичною

М О Н України

до

за

науковою

значущістю

дисертацій

на

новизною,

одержаних

здобуття

теоретичною

результатів

наукового

ступеня

вимогам
кандидата

економічних наук, зокрема, пунктам 9, 11, 12 «Порядку присудження наукових
ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від
24.07.2013
Вікторівна,

р.

(зі змінами та доповненнями),
заслуговує

на

присудження

а її автор, Акулова Ганна

наукового

ступеня

кандидата

економічних наук за спеціальністю 08.00.11 - математичні методи, моделі та
інформаційні технології в економіці.

Офіційний опонент:
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри
економічної інформатики
Н аціональної металургійної академії України

К. О. Удачина

