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прийняла рішення про присудження ступеня доктора філософії 

Гузелі Ірині Анатоліївні 
з галузі знань 07 - Управління та адміністрування на підставі 

прилюдного захисту дисертації «Податкове регулювання страхового ринку 
України» за спеціальністю 072 - Фінанси, банківська справа та страхування 

03 січня 2023 року 

Гузела Ірина Анатоліївна 1996 року народження, громадянка України, 
освіта вища: закінчила у 2018 р. Тернопільський національний економічний 
університет за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування», 
освітня програма «Фіскальне адміністрування» і отримала диплом магістра з 
відзнакою. 

Працює викладачкою кафедри фінансів ім. С.І. Юрія в 
Західноукраїнському національному університеті Міністерства освіти і науки 
України, м. Тернопіль з 9 листопада 2022 року до цього часу. 

Дисертацію виконано в Західноукраїнському національному 
університеті Міністерства освіти і науки України, м. Тернопіль. 

Науковий керівник - Десятнюк Оксана Миронівна, докторка 
економічних наук, професорка, Західноукраїнський національний 
університет, проректорка з науково-педагогічної роботи (міжнародна 
діяльність), професорка кафедри фінансів ім. С.І. Юрія. 

Здобувачка має 20 наукових публікацій за темою дисертації, з них 1 
публікацію - у колективній монографії; 4 статті - у наукових фахових 
виданнях України; 1 статтю - у виданні, що внесено до реєстру міжнародної 
наукометричної бази 8сориз; 1 статтю - у науковому періодичному виданні 
іншої держави (Чехія); 13 публікацій - у збірниках за матеріалами 
міжнародних науково-практичних конференцій, у тому числі: 

1. Десятнюк О., Гузела І. Проблеми і напрямки модернізації 
податкового регулювання в Україні. Світ фінансів. 2018. № 3 (56). С. 58-68. 
ІЖГ: Ьйр://5£\уипи.ес1и.иа/іпсіех.рЬр/5І7аі1:іс1е/уіе\у/1082/1085. 

2. Гузела І. А. Інституціонально-еволюційні засади податкового 
регулювання страхового ринку. Науковий вісник Міжнародного 
гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2020. № 41. С. 
87-94. ЦЕТ: 1іцр://\уу/\у.уе5іпік-есопот.тди.ос1.иа/іоигпа1/2020/41 -2020/14.рс1Г 



3. Гузела І. Вихідні методологічні домінанти податкового 
регулювання страхового ринку. Еугорзку сазоріз екопотіку а тапа§етепіи. 
2019. Уоі. 5. Ізз. 3. Р. 6-13. ІЖЬ: 1Шр5://еиіет.сг/\ур-
сопІеп1:/ир1оас1з/2019/еиіет 2019 5 3/03.рсИ\ 

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та 
присутні на захисті фахівці: 

Горин В. П., доктор економічних наук, професор. Західноукраїнський 
національний університет, професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія. Без 
зауважень. 

Спасів Н. Я., докторка економічних наук, професорка, 
Західноукраїнський національний університет, професорка кафедри 
фінансових технологій та банківського бізнесу. Зауваження: 1. Проведене 
економетричне моделювання з використанням ПП Зіаїізііса 12.0 у п. 2.2 та у 
п. 2.3 доцільно було супроводити більш детальним теоретичним описом 
використовуваних методів моделювання. 2. Проміжні математичні 
перетворення доцільно було б винести у додатки, оскільки це б дало змогу не 
переобтяжувати текст громіздким математичним матеріалом. Також присутні 
певні неточності при описі проведених математичних розрахунків, відтак їх 
слід редакційно поправити. 

Луцик А. /., кандидат економічних наук, доцент, Західноукраїнський 
національний університет, докторант кафедри фінансів ім. С.І. Юрія. 
Зауваження: 1. У п. 3.2. автор цікаво та системно досліджує чотири сценарії 
реформування оподаткування страхового ринку в Україні, обґрунтовуючи 
власне бачення реформування. Але зі змісту дисертації незрозуміло чому 
саме у 4 сценарії пропонується встановити ставку податку на страхові премії 
у розмірі 4%. 2. Математичні обґрунтування та виведення представлені у 
основному тексті роботи доцільно було б винести у додатки, іцо покращило б 
логічну послідовність викладення матеріалу дослідження за спеціальністю 
здобувача. 

Шіріиян Л. В., докторка економічних наук, професорка, Національний 
університет харчових технологій, завідувачка кафедри фінансів. Зауваження: 
1. Варто було б більш детально дослідити різні підходи та окреслити власні 
пропозиції практичного характеру щодо формування механізму 
диференційованого оподаткування у діяльності українських страховиків в 
контексті імплементації світового досвіду. 2. Робота значно б виграла, як би 
пропозиції дисертантки щодо оптимальної величини податкового 
навантаження страховиків за пропонованим сценарієм були підтверджені 
певними розрахунками, що демонструють не лише фіскальну ефективність 
для держави, а й привабливість для власників страхового бізнесу. 3. На стор. 
186 дисертації авторка зазначає, що «в умовах війни та післявоєнний час 
страховий ринок зазнає суттєвих змін, пов'язаних, насамперед, із зниженням 
попиту на більшість видів страхування». Вважаємо, що таке твердження 
потребує додаткового підтвердження та доведення, адже аналіз страхового 
ринку в період впливу воєнних ризиків на функціонування страхового ринку 
в роботі не проводився. 



Яворська Т. В., докторка економічних наук, професорка, Львівський 
національний університет імені Івана Франка, професорка кафедри 
банківського і страхового бізнесу. Зауваження: 1. У роботі розкрито підходи 
до розуміння сутності інституту податкового регулювання (нормативний, 
організаційний, соціальний, ігровий) страхового ринку, дисертант дає їм 
пояснення, водночас, не зрозуміло якого підходу до розуміння «інституту 
податкового регулювання» дотримується автор дисертації. 2. Автор 
правильно визначає проблеми, особливості, суперечності, порівнює із 
світовою практикою, але дещо мало уваги зосереджує на чинниках, що 
визначають зміну пріоритетів у податковому регулюванні страхового ринку 
України. 3. Доцільно було б запропоновані заходи для удосконалення 
податкового регулювання страхового ринку сформувати як програму, у якій 
вказати часові проміжки та рівні управління для реалізації цих заходів. 

Результати голосування: 

«За» - 5 членів ради, 
«Проти» - немає. 
«Утрималися» - немає. 

За результатами голосування прийнято рішення разової спеціалізованої 
вченої ради про присудження ступеня доктора філософії Гузелі Ірині 
Анатоліївні з галузі знань 07 - Управління та адміністрування за 
спеціальністю 072 - Фінанси, банківська справа та страхування. 


