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 спостерігаються істотні прогалини у висвітленні державного регулювання 
фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації. Зазначені обставини 
вимагають розробки науково обґрунтованих методик формування та забезпечення 
функціонування системи державного регулювання фінансово-економічних 
процесів в умовах глобалізації. І саме це актуалізує обрану Григор'євим Геннадієм 
Степановичем тему дослідження, зважаючи на інноваційний вектор розвитку 
національної  економіки. 

Тема відповідає напряму досліджень Львівського  торговельно-економічного 
університету, що входить до переліку пріоритетних тематичних напрямів ВНЗ та 
наукових установ, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України.  

Таким чином, обрану тему дисертації можна вважати актуальною та 
своєчасною. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, 
висновків і рекомендацій 

Наукові положення, висновки та рекомендації виконаного дослідження 
базуються на застосуванні загальнонаукових і спеціальних методів 
дослідження. Основні положення представленого матеріалу, які містять певну 
наукову новизну, базуються на вивченні та застосуванні автором результатів 
сучасних фундаментальних та прикладних досліджень вітчизняних та 
зарубіжних вчених, нормативних актів України, законів, розпоряджень і 
постанов Уряду, матеріалів науково-практичних конференцій з проблематики 
державного регулювання фінансово-економічних процесів в умовах 
глобалізації. 

Обґрунтованість результатів роботи підтверджується використанням 
сучасних методів дослідження – узагальнення, систематизації та експертних 
оцінок, статистичного, порівняльного, ретроспективного та економічного 
аналізу, економіко-математичного моделювання. 

Відповідно до мети дослідження, яка полягає у розробці та обґрунтуванні 
теоретико-методологічних положень та практичних рекомендацій щодо 
державного регулювання фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації, у 
роботі досліджено зміст і співвідношення основних категорій та понять, що 
висвітлюють державне регулювання фінансово-економічних процесів. 
Сформований  аналітичний інструментарій для  державного регулювання 
фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації. Запропоновані 
пріоритетні  напрями державного регулювання сегментної структури  
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національної економіки. Розроблено методологічний базис стратегічного 
оцінювання національної економіки в умовах глобалізації. Удосконалене 
макроекономічне планування в системі державного регулювання. Обґрунтовані 
методичні підходи до забезпечення  інтеграційних процесів у національному 
макроекономічному середовищі. Розроблено методичне забезпечення 
діагностики в системі державного регулювання макроекономічного середовища 
та його сегментів. Запропоновано концепцію державного контролінгу в системі 
регулювання фінансово-економічних процесів національної економіки. 
Розроблено концептуальний базис та методологічні домінанти щодо 
інформаційної відкритості національної економіки. Запропоновано фінансово-
економічний моніторинг у державному регулюванні національної економіки. 
Обґрунтовано механізм державного регулювання фінансово-економічних 
процесів та розроблено відповідну концептуальну модель. 

Структура роботи логічна і завершена. Зміст дисертації, який відповідає 
назві теми, засвідчує завершеність дослідження. Поставлені завдання, 
елементи авторської новизни та висновки дослідження свідчать про строгу 
відповідність роботи «науковій формулі» дисертації. 

 
Основні наукові результати дисертації 

Основним науковим доробком дисертації слід вважати теоретико-
методологічне узагальнення і нове вирішення науково-прикладної проблеми 
державного регулювання фінансово-економічних процесів, яке забезпечить 
підвищення конкурентоспроможності та інноваційно-інвестиційної 
привабливості національної економіки в умовах глобалізації.. Основні наукові 
результати полягають у такому: 

1. Автором сформовано концептуальний базис та методологічні 
положення щодо стратегічного оцінювання національної економіки в умовах 
глобалізації, які передбачають комплексне дослідження конструктивного або 
деструктивного впливу факторів на фінансово-економічне становище 
національної економіки в перспективі, з метою формування раціональної 
стратегії державного регулювання фінансово-економічних процесів з 
урахуванням завдань забезпечення стабільного росту макроекономічних 
показників (с.335-389). Результати висвітлено у публікаціях № 1, 3, 10, 15, 23, 
28, 33, 35  автореферату. 
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2. Запропоновано методичні підходи до забезпечення сталих 
інтеграційних процесів у національному макроекономічному середовищі, які  
спрямовані на  досягнення збалансованого фінансово-економічного розвитку 
національної економіки на основі вертикально-горизонтальної інтеграції та 
синергетичного ефекту (с. 262-277). Результати відображені у публікаціях № 1, 
7, 12, 19, 34, 36 автореферату. 

3. Сформовано концепцію державного контролінгу в системі 
регулювання фінансово-економічних процесів національної економіки та її 
функціональну модель, призначену для інформаційно-аналітичного супроводу 
системи державного регулювання фінансово-економічних процесів на основі 
комплексного інтердентального забезпечення, з метою з’ясування 
макроекономічної ситуації  і прийняття ефективних стратегічних рішень у 
системі оперативного, тактичного та стратегічного державного регулювання 
макросистемою відповідного сегменту. Застосування концепції дозволить 
попередити або ідентифікувати на початковому етапі можливі ризики, 
пов’язані з національною економікою,  і своєчасно вживати заходів щодо їх 
усунення або недопущення (с.222-235, 390-405). Викладено у публікаціях № 1, 
14, 16, 27 автореферату.  

4. Розроблено концептуальну модель механізму державного 
регулювання фінансово-економічних процесів, яка продукує 
багатокомпонентну систему узгодженості між взаємодіючими сегментами, що 
забезпечить цілеспрямований ефективний  вплив суб’єктів на об’єкти 
державного регулювання за допомогою  інструментального забезпечення, з 
врахуванням векторіальної спрямованості національної економіки (с. 305-320). 
Результати відображені у публікаціях № 1, 6, 20, 25, 30 автореферату.  

5. Сформовано концептуальний базис та методологічні положення щодо 
транспарентності національної економіки, який передбачає  застосування 
структурно-логічної моделі транспарентності національної економіки, 
функціонування якої супроводжується  відповідними принципами, критеріями 
та обмеженнями, що забезпечить підвищення ефективності використання 
ресурсного потенціалу державних інституцій та підвищить рівень довіри до 
національної економіки, зокрема кредитний рейтинг, покращить внутрішній та 
зовнішній інвестиційно-інноваційний клімат у державі (с.278-288). Результати 
висвітлено у публікаціях  № 1, 11, 18, 32 автореферату.  
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6. Визначено систему систему аналітичних інструментів для 
державного регулювання фінансово-економічних процесів, яка формується на 
основі системного та семантичного підходів впливу державних інституцій на 
сегменти національної економіки для використання у процесі формування 
стратегічних орієнтирів, що дозволить здійснювати ефективне державне 
регулювання національної економіки та її складових (с.67-77). Результати 
висвітлено у публікаціях  № 1, 8, 28 автореферату.  

7. Автором запропоновано процес діагностики в системі державного 
регулювання макроекономічного середовища та його сегментів, який 
доповнюється компонентами взаємопов’язаних елементів, що орієнтовані на 
пізнання фінансових, економічних та соціальних протиріч у 
макроекономічному середовищі країни, це санкціонуватиме виявлення 
патологічних змін та вплив факторів розвитку фінансово-економічних процесів, 
у тому числі, відхилень від запланованих макроекономічних параметрів, 
забезпечить розробку заходів щодо їх вирішення з урахуванням пріоритетного 
розвитку національної економіки (с.210-221). Результати висвітлено у 
публікаціях  № 1, 13, 24 автореферату. 

8. Застосовано авторський підхід до до макроекономічного планування 
фінансово-економічного та соціального  розвитку національного  середовища в 
системі державного регулювання, які передбачають вибір специфічних 
стратегій  і моделювання макроекономічних параметрів в системі державного 
регулювання, з метою забезпечення ефективного пріоритетного фінансово-
економічного та соціального розвитку національної економіки на 
довгострокову перспективу з урахуванням векторів розвитку країни в умовах 
глобалізації та євроінтеграції (с.192-209). Результати висвітлено у публікаціях 
№ 1, 2, 21, 26 автореферату.  

9. Розроблено методичні підходи до формування системи фінансово-
економічного моніторингу у державному регулюванні національної економіки, 
які передбачають застосування заданих елементів, кожен з яких виконує 
відповідну роль і забезпечує виконання поставлених завдань, з метою 
отримання аналітичних даних, які формуються через систему 
макроекономічних індикаторів та рейтингів, на основі яких здійснюється 
розробка стратегічних напрямків державного регулювання національної 
економіки (с.177-191). Результати висвітлено у публікаціях № 1, 17, 31 
автореферату.  
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10. Запропоновані та  обґрунтовані пріоритетні напрями державного 
регулювання сегментної структури  національної економіки, фундаментом якої 
є збалансована сучасна система економічних відносин та інтересів, що 
притаманно міжнародному середовищу, які забезпечать прогресивну динаміку 
сегментних структурних змін у взаємозв’язку зі стійким економічним та 
соціальним розвитком національного макроекономічного середовища  (с.147-
172). Результати висвітлено у публікаціях № 1, 4, 5, 9, 18, 19, 22, 29, 34, 36 
автореферату.  

11. Автором уточнено змістовну частину категорійного апарату, а саме 
понять «фінансово-економічні процеси», «державне регулювання фінансово-
економічні процеси», «система державного регулювання фінансово-
економічних процесів», «механізм державного регулювання фінансово-
економічних процесів» в аспекті їх значимості у державному регулюванні 
фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації (с. 45-67, 78-93). 
Результати відображені у публікаціях № 1, 11, 18, 32 автореферату.  

12. Набули подальшого розвитку теоретико-методичні засади державного 
регулювання фінансово-економічних процесів, що, на противагу існуючим, 
передбачають розвиток інноваційно-інвестиційної орієнтовної функції 
державного регулювання національної економіки та її сегментів, з метою 
стимулювання та забезпечення  інноваційної й інвестиційної активності у 
розвитку потенціалу національної економіки в контексті фінансово-
економічних процесів (с. 240-261). Результати відображені у публікаціях                        
№ 1, 2, 19, 22, 32, 34 автореферату. 

Наведені наукові результати представляють цілісне завершене 
дослідження і вирішують важливе наукове завдання на відповідному науковому 
і методологічному рівні. 

 
Достовірність результатів, повнота відображення висновків і  

пропозицій дисертації в опублікованих автором роботах 
Наукові положення, висновки й рекомендації, сформульовані у дисертації, 

є достовірними. Достовірність забезпечено значним обсягом наукових джерел 
(442 найменування), дотичних прямо чи опосередковано до державного 
регулювання фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації, 
використанням значного обсягу матеріалів чинного законодавства і нормативно-
правових актів, даних державної служби статистики України, результатів власних 
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досліджень, використанням сучасних методів досліджень, позитивною 
апробацією на конференціях. 

Висновки дисертації і основні пропозиції, відображені у відповідних 
елементах наукової новизни, у повній мірі та з достатньою аргументованістю 
знайшли відображення у 36 наукових публікаціях автора, з яких: 5 монографій, 
25 статті у фахових виданнях України, у т.ч. 3 статті у виданнях, що включені в 
міжнародні наукометричні бази; 2 статті – у міжнародних виданнях. Основні 
положення дисертації доповідались і схвалені на 6 науково-практичних 
конференціях, за результатами участі у яких опубліковано тези доповідей. 
Кількість, обсяг і якість друкованих праць надають авторові право публічного 
захисту дисертації. 

 
Практичне значення результатів дослідження 

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження обумовлено 
представленням завершених методичних положень і практичних рекомендацій, 
щодо державного регулювання фінансово-економічних процесів в умовах 
глобалізації.  

Окремі авторські рекомендації реалізовані на загальнонаціональному та 
регіональному рівнях. Матеріали дисертаційної роботи прийняті до 
використання: Комітетом Верховної Ради України з питань економічної 
політики   (довідка № 129-17-19 від 18.04.2017 р.) – пропозиції автора 
дослідження використовуються у процесі доопрацювання проектів законів з 
питань підтримки суб’єктів господарської діяльності; Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі України (довідка   № 29/12-19 від 18.01.2018 
р.) – запропоновано внесення зміни до статті 18 Закону України «Про 
управління об’єктами державної власності» щодо оплати праці керівників 
суб’єктів господарської діяльності державного сектору економіки (номер 
реєстрації 7540 від 01.02.2018); Національним банком України (Свідоцтво від 
10.11.2016 року) – запропоновано фінансово-економічні аспекти у процесі 
реалізації монетарної політики України. 

Результати дисертаційного дослідження використовуються у 
навчальному процесі вищих навчальних закладів України (довідка МОН 
України №1/4-1718 від 12.04.2017 року). 

Значна кількість та різноплановість практичних підсумків дисертаційного 
дослідження свідчать про його комплексність та вагомість одержаних 



 8

результатів. 
 

Ідентичність змісту автореферату і основних положень дисертації 
Автореферат відповідає вимогам нормативних документів МОН України до 

докторських дисертацій (зокрема, пп. 13 «Порядку присудження наукових 
ступенів»). Зміст автореферату повною мірою стисло висвітлює основні 
положення дисертації. Висновки та рекомендації, наведені в дисертації і 
авторефераті, наукових працях Григор’єва Геннадія Степановича, частково 
відрізняючись деталізацією викладу, у значеннєвому відношенні ідентичні.  

 
Дискусійні положення та зауваження до дисертації 

Разом з позитивними сторонами дисертаційної роботи Григор’єва 
Геннадія Степановича, мають місце деякі зауваження та суперечливі моменти, 
які можуть стати предметом конструктивних дискусійних обговорень під час 
захисту, а саме: 

1. У п.1.1 дисертаційної роботи виділені сегменти функціонування 
фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації, які включають рівні 
формування фінансово-економічних процесів, умови їх виникнення, регулятори 
та результати фінансово-економічних процесів, але не зовсім зрозуміло їх 
пріоритетність  в  системі державного регулювання фінансово-економічних 
процесів в умовах глобалізації. 

2.  На стор. 67-77 розглянуто аналітичний інструментарій, який 
пропонується для застосування у  державному регулюванні фінансово-
економічних процесів в умовах глобалізації. Необхідно більш детально надати 
характеристику функціональному інструментарію та його впливу на систему 
державного регулювання фінансово-економічних процесів.  

3. У другому розділі дисертаційної роботи проведено дослідження 
національних та міжнародних аспектів державного регулювання 
макроекономічного середовища країни. Але не зовсім зрозуміло, яку роль 
відіграють міжнародні інституції в системі державного регулювання 
національного макроекономічного середовища. 

4. Потребує уточнення система фінансово-економічного моніторингу у 
державному регулюванні національної економіки (с. 177-191), на наш погляд, 
перелік елементів необхідно розширити як зовнішніми так і внутрішніми 
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елементами, які можуть впливати на державне регулювання фінансово-
економічних процесів. 

5. На наш погляд, дисертантом недостатньо висвітлено організаційний 
аспект моделі формування параметрів в системі макроекономічного планування 
(с.193-210). Доцільно було б конкретизувати державні інституції, їх задачі та 
функції за етапами процесу формування та забезпечення системи 
макроекономічного планування.   

6. Відсутність у четвертому розділі  дисертаційної роботи комплексного 
представлення механізму розвитку інтеграційних процесів у національному 
макроекономічному середовищі (с.262-277) ускладнює отримання результатів від 
запропонованого процесу. 

7. Не зовсім зрозуміло, як впливає на результати функціонування 
національної економіки система державного регулювання в контексті 
економічних, фінансових, соціальних та екологічних результатів (с. 324-326).  

В цілому, зазначені зауваження не знижують наукової та практичної 
цінності проведеного здобувачем дослідження і не впливають на загальну 
позитивну оцінку дисертаційної роботи. 

 
Загальний висновок 

Дисертаційна робота Григор’єва Геннадія Степановича на тему «Державне 
регулювання фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації: теорія і 
методологія», подана на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, є 
завершеною науковою працею, у якій отримано науково-обґрунтовані результати, 
що відрізняються новизною і мають практичну цінність та забезпечують 
вирішення конкретного важливого наукового завдання – розроблення теоретико-
методологічного базису та методико-прикладних засад щодо державного 
регулювання фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації. 

Дисертаційна робота Григор’єв Г. С. повністю відповідає паспорту 
спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 
виконана на належному науковому рівні, повністю відповідає вимогам 
нормативних документів МОН України до докторських дисертацій (зокрема, пп. 9, 
10, 12, 13, 14  «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567), а її автор – 
Григор'єв Геннадій Степанович – заслуговує присудження наукового ступеня 
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