
 



 управління результатами діяльності національної економіки. І саме це 
актуалізує обрану Григор’євим Геннадієм Степановичем тему дослідження. 

Обрана тема дисертаційного дослідження пов’язана з тематикою наукових 
досліджень, що здійснюються на кафедрі теоретичної та прикладної економіки 
Львівського торговельно-економічного університету, кафедри макроекономіки і 
державного управління Державного вищого навчального закладу «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», плану 
наукових досліджень Міністерства освіти і науки України у процесі виконання 
держбюджетної теми «Макроекономічне моделювання системної динаміки 
планування та управління системою вищої освіти: філософія і методологія». 
 

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

Детальне ознайомлення з дисертацією, авторефератом та публікаціями 
Григор’єва Г. С. дає підставу зробити висновок про те, що отримані наукові 
результати є достатньо обґрунтованими та достовірними, мають теоретичне, 
методологічне та емпіричне обґрунтування, відповідають сформульованій меті 
та завданням дослідження, оскільки вони базуються на опрацюванні значної 
кількості вітчизняних та зарубіжних джерел інформації (442 найменування), які 
відповідають специфіці дисертації.  

Результати дослідження отримані на основі використання сучасних 
прийомів та методів наукових досліджень економічних явищ: абстрактно-
логічного методу, функціонального, інтеграційного підходів, методу логіко-
змістовного моделювання; класифікаційно-аналітичного методу; 
функціонального синтезу, а також графічного методу. Об’єкт та предмет 
дослідження повною мірою відображено в логічно побудованій структурі 
дисертації та її основному змісті. 

Обґрунтованість результатів дослідження також підтверджується 
широкою інформаційною базою досліджень, що містить наукові роботи та 
розробки вітчизняних та зарубіжних вчених з проблематики державного 
регулювання національної економіки, чинне законодавство, дані державної 
служби статистики України, результати власних наукових та аналітичних 
досліджень і розрахунків, офіційні публікації міжнародних організацій. 

Дисертаційна робота Григор’єва Г. С. за змістом, сутністю, структурою та 
оформленням відповідає вимогам МОН України, містить вступ, п’ять розділів, 
висновки, список використаних джерел.  

Дисертацію побудовано в цілому логічно, її структура спрямована на 
розкриття основних теоретико-методологічних положень, висновків і 
рекомендацій, що характеризуються науковою новизною і відображають 
авторський внесок у формування концептуальних, теоретико-методологічних та 
методико-прикладних положень щодо державного регулювання фінансово-
економічних процесів в умовах глобалізації. 



Висновки і рекомендації логічно сформульовано і підтверджуються 
довідками про впровадження результатів дисертації в науково-дослідну роботу, 
навчальний процес, а також у практичну діяльність на макроекономічному 
рівні. 

 
Основні наукові результати та новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 
В процесі проведених досліджень автором застосовано ряд оригінальних 

підходів до розробки та обґрунтування теоретичних та методологічних засад, 
методичних положень і практичних рекомендацій щодо державного 
регулювання фінансово – економічних процесів в умовах глобалізації. 

Основні наукові результати дисертаційної роботи є такими: 
Вперше автором запропоновано 
– 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; 

– 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; 

– концепцію державного контролінгу в системі регулювання 
фінансово-економічних процесів національної економіки та її функціональну 
модель, призначеної 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, що дозволить попередити або 
ідентифікувати на початковому етапі можливі ризики, пов’язані з національною 
економікою і своєчасно вживати заходів щодо їх усунення або недопущення;  

– 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. 

 



У дисертаційній роботі удосконалено: 
– систему аналітичних інструментів державного регулювання 

фінансово-економічних процесів, яка, на відміну від існуючих, 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; 

– наукові підходи 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;  

– 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; 

– концептуальний базис та методологічні положення щодо 
транспарентності національної економіки, який, на відміну від існуючих, 
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; 

– 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. 

 
 



Уточнено: 
– понятійно-категоріальний апарат системи державного регулювання 

національної економіки, який доповнено категорією «державне регулювання 
фінансово-економічних процесів», під яким розуміється сегментний 
цілеспрямований вплив державних інституцій на діяльність суб’єктів 
макроекономічного середовища, враховуючи стабільні умови функціонування 
ринкового механізму; 

– 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; 

– 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. 

 
Практичне значення роботи і використання результатів дослідження 
Практичне значення роботи та отриманих результатів полягає в тому, що 

розроблені методичні підходи, методики й пропозиції можуть бути використані 
у практичній діяльності органів державного управління при здійсненні 
регулювання фінансово-економічних процесів, свідченням чого є результати їх 
впровадження і використання. 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). 

Зазначені наукові результати та практична вагомість дисертаційного 
дослідження свідчить про його системність та ефективність одержаних 
результатів. 



Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації, в опублікованих працях 

Всі наукові положення, висновки, рекомендації та пропозиції, які 
сформульовані в роботі, характеризуються достатнім рівнем достовірності, що 
підтверджується відповідними апробаціями, публікаціями дисертанта, 
оприлюдненням результатів роботи у доповідях на наукових конференціях.  

Висновки, одержані результати, а також елементи наукової новизни 
дисертаційної роботи з достатньою повнотою відображені у 36 наукових працях 
здобувача, зокрема 5 монографіях (1 – одноосібна), 25 статтях у наукових 
фахових виданнях, у т. ч., 3 статтях у виданнях, що включені до міжнародних 
наукометричних баз, 6 – за матеріалами наукових конференцій. Загальний обсяг 
публікацій становить – 58,94 д.а., з яких особисто автору належить 49,88 д.а. 

Кількість, обсяг і якість друкованих праць надають авторові право 
публічного захисту дисертації. 

 
Ідентичність змісту автореферату і основних положень дисертації 
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.  

 
Зауваження та дискусійні положення дисертації 
Позитивно оцінюючи обґрунтованість наукових положень дисертації 

Григор’єва Геннадія Степановича на здобуття наукового ступеня доктора 
економічних наук, необхідно звернути увагу на такі критичні зауваження та 
дискусійні положення. 

1. У п. 1.3. автор розкриває стратегічні підходи щодо організації 
державного регулювання макроекономічного середовища, при цьому, на нашу 
думку, об’єкт даної частини дослідження обрано трошки ширше ніж це вимагає 
логіка дисертаційного дослідження. Доцільно було сконцентрувати увагу саме 
на стратегічних підходах щодо трансформації елементів державного 
регулювання фінансово-економічних процесів з обґрунтуванням необхідності 
врахування впливу глобалізації та інтеграційних процесів.  

2. Не логічним є дублювання у другому розділі «Аналітичне дослідження 
макроекономічного стану національної економіки» (особливо у п. 2.3) 
тверджень та визначень, які вже розкрито у першому (теоретичному) розділі. 
Зокрема визначення державного регулювання національної економіки (с. 121), 
функцій державного регулювання (с. 127-128). Доцільно було б посилити 
аналітичну спрямованість даного підрозділу.  

3. У розділі 5.3 «Методологічне забезпечення стратегічного оцінювання 
національної економіки в умовах глобалізації» автором запропоновано лише 
теоретичні аспекти оцінювання. Робота, висновки та практичне спрямування 



рекомендацій було б посилено, якщо б автором було б апробовано 
запропоновану методику для економіки України.  

4. Дисертаційна робота є переважно неформалізованою. Автором не 
використані в достатній мірі статистичні та економетричні методи обробки 
даних для оцінювання складних явищ взаємодії національної та глобальної 
економіки.  

5. Зміст рис. 1.1., 1.2., назви п. 1.2., п. 2.2., розділу 3, п. 4.2., п.5.1., п. 
5.4.та назви статей Григор’єва Г. С. свідчать про те, що автор акцентує основну 
увагу на управлінні національною економікою як процесі. У той же час в 
дисертації значно менше уваги приділяється управлінню як поєднанню процесів 
та результатів, фактично поєднанню позитивного та нормативного 
економічного знання. Наявність такої концептуальної моделі дозволить 
виробити теоретичний підхід до розробки Національної стратегії економічного 
та соціального розвитку в середньостроковій та довгостроковій перспективі. 

6. На рис. 2.6. та у відповідних коментарях до нього відсутній елемент 
визначення ролі національної економіки в глобальному економічному 
середовищі. Автору дисертаційної роботи, Григор'єву Г. С. потрібно було б 
приділити більше уваги проблемі розподілу ролей в регулюванні фінансово-
економічних потоків між державою та глобальною економікою, а також участі 
міжнародних фінансових інституцій у цьому процесі. 

7. На с. 198-199, в п. 3.4., п. 5.4., проаналізовано державний контролінг 
на макрорівні, який носить в даному дисертаційному дослідженні переважно 
ендогенний макроекономічний характер. На нашу думку, в умовах світової 
економічної ієрархії, яка склалася, державний контролінг не здатний виконати 
самостійно, без зовнішнього моніторингу та екзогенного втручання ті функції, 
які запропоновані в дисертаційній роботі. Він лише здатний забезпечити 
виконання тих завдань, які на нього покладені зовнішніми інституціями.  

8. На с. 96-103 автором проаналізовано роль платіжного балансу, як 
основного індикатора зовнішньоекономічної ефективності участі національної 
економіки в глобалізаційних процесах. На нашу думку, даний графік потрібно 
було б доповнити даними щодо балансу міжнародних розрахунків та 
міжнародної інвестиційної позиції, який конкретизував би сучасний фінансово-
економічний стан національної економіки в умовах глобалізації. 

 
Відповідність роботи вимогам 
Дисертація, викладена українською мовою, виконана на достатньо 

високому науково-теоретичному рівні, оформлена у відповідності з діючими 
нормами і правилами, є завершеною науковою роботою, яка відповідає вимогам 
МОН України.  

Автореферат за структурою і технічним оформленням в основному 
відповідає визначеним МОН стандартам, а його зміст – змісту дисертації. 

 




