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Зв’язок теми дослідження з державними та галузевими науковими 

програмами. Тема і отримані результати дисертаційної роботи відповідають 

тематичній спрямованості наукових досліджень Львівського торговельно-

економічного університету  «Трансформація економічного розвитку за умов 

глобалізації» (номер державної реєстрації 0118U000032, 2017-2021р.р.), – 

запропоновано екуменічний підхід до дослідження трансформаційних процесів 

в економіці; Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» «Модернізація державного 

антикризового управління національною економікою» (номер державної 

реєстрації 0116U001426, 2016-2020 pp.), – запропоновано методику 

збалансованого розвитку в системі антикризового управління; «Антикризове 

управління публічним сектором в умовах макроекономічної нестабільності та 

загроз державності України» (номер державної реєстрації 0117U001196, 2016-

2019 рр.), – сформовані концептуальні підходи до збалансованого розвитку в 

системі антикризового управління національною економікою; Міністерства 

освіти і науки України у процесі виконання держбюджетної теми 

«Макроекономічне моделювання системної динаміки планування та управління 

системою вищої освіти: філософія і методологія» (номер державної реєстрації 

теми 0117U002531, 2017-2019 р.),  – розроблено модель формування параметрів 

в системі макроекономічного планування; «Innovation Laboratories: using an open 

innovation learning platform & action research in enterprise education in order to 

enhance the engagement & innovative capabilities of Universities in Post-Socialist 

Societies» 530429-1- 2012-1-UK. Universiti of Bradford Scool of Management 

(United Kingdom) (2013-2015) – запропоновано сегмент навчальної платформи 

для економічних інновацій національної економіки; відповідно до наукової теми 

Maastricht University Assessing Macro-Economic, Policy and Political risks, in 

Emerging Markets (2015-2016 роки) – запропоновано концептуальну систему 

оцінки ризиків макросередовища; відповідно до плану досліджень University of 

Bergen (Norway ) System Dynamics Modelling Process (GEO-SD304 01.09.2017-

25.12.2017) – запропоновано оцінювання детермінант розвитку як інструменту 
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макроекономічної стабільності. 

Перелік тем науково-дослідних робіт та охоплений значний період 

досліджень підтверджує, що робота над дисертацією мала багаторічний 

цілеспрямований характер. 

Новизна основних наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертаційної роботи. Розгляд дисертації доцільно вести у відповідності з її 

структурною побудовою.  

Дослідження основних підходів до визначення сутності державного 

регулювання фінансово-економічних процесів дозволило автору уточнити 

дефініції категорій «фінансово-економічні процеси», «державне регулювання 

фінансово-економічних процесів», «система державного регулювання 

фінансово-економічних процесів», «механізм державного регулювання 

фінансово-економічних процесів», зміст яких, на відміну від існуючих 

трактувань, розкрито з позиції їх ролі в системі державного регулювання 

національної економіки та її сегментів (с.45-67, 78-94). Дослідження генезису 

парадигм та теорій державного регулювання дозволило автору визначити, що 

державне регулювання фінансово-економічних процесів представляє собою 

сегментний цілеспрямований вплив державних інституцій на діяльність суб’єктів 

макроекономічного середовища, враховуючи стабільні умови 

функціонування ринкового механізму. Уточнення понятійно-термінологічного 

апарату стало підґрунтям розроблених у дисертаційної роботі методологічних 

положень щодо державне регулювання фінансово-економічних процесів в 

умовах глобалізації. 

На підставі дослідження інструментів для державного регулювання 

фінансово-економічних процесів, автором огрунтовані аналітичні інструменти, 

які формуються 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). 



 4

Автором дисертації запропоновано пріоритетні напрями державного 

регулювання національної економіки та її сегментів, 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. Серед 

напрямів державного регулювання сегментної структури національної  

економіки суттєве значення має вирівнювання міжгалузевого диспаритету (с. 

147-172). 

Новими є запропоновані наукові підходи до формування системи 

фінансово-економічного моніторингу у державному регулюванні національної 

економіки, які передбачають застосування заданих елементів, кожен з яких 

фокусує відповідну роль і забезпечує виконання поставлених завдань, з метою 

отримання аналітичних даних, які формуються у вигляді системи 

макроекономічних індикаторів та рейтингів  (с. 177-192). 

З метою забезпечення ефективного пріоритетного фінансово-економічного 

та соціального розвитку національної економіки на довгострокову перспективу 

з урахуванням векторів розвитку України в умовах глобалізації та 

євроінтеграції дисертантом розроблено концептуальний базис та методологічні 

положення щодо макроекономічного планування фінансово-економічного та 

соціального розвитку національного середовища в системі державного 

регулювання, який передбачає вибір специфічних стратегій і моделювання 

макроекономічних параметрів у системі державного регулювання (с. 193-209). 

Автором удосконалено 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, 
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забезпечить розробку заходів щодо їх вирішення з урахуванням пріоритетного 

розвитку національної економіки (с. 210-221). 

З метою стимулювання та забезпечення  інноваційної й інвестиційної 

активності у розвитку потенціалу національної економіки в контексті 

фінансово-економічних процесів, автором сформовано та запропоновано 

теоретико-методичні засади державного регулювання фінансово-економічних 

процесів, які передбачають розвиток інноваційно-інвестиційної  орієнтовної 

функції державного регулювання національної економіки та її сегментів (с. 240-

261). 

У дослідженні запропоновано методологічна підтримка транспарентності 

національної економіки, яка забезпечить підвищення ефективності 

використання ресурсного потенціалу державних інституцій та підвищить рівень 

довіри до національної економіки та покращить внутрішній і зовнішній 

інвестиційно-інноваційний клімат в Україні. Автором запропоновано 

застосування структурно-логічної моделі транспарентності національної 

економіки, яка включає: систему забезпечення, кількісні та якісні орієнтири, 

компоненти транспарентності за видами та їх вплив на потенціал розвитку 

національного макроекономічного середовища за умови застосування 

транспарентності в системі державного регулювання (с. 278-302). 

Забезпечення ефективного державного регулювання фінансово-

економічних процесів є важливим стратегічним завданням для національної 

економі та її суб’єктів, які повинні чітко усвідомлювати необхідність 

застосування комплексного та системного підходів до реалізації даного 

завдання, що дозволяє забезпечити його оптимальне вирішення, враховуючи всі 

фактори впливу зовнішнього та внутрішнього макроекономічного середовища. 

Визначені обставини спонукали автора до розробки концептуальної моделі 

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 
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забезпечення, з врахуванням векторіальної спрямованості національної 

економіки (305-320). Важливим аспектом при формуванні та функціонуванні 

даного механізму є не тільки чітке дотримання структури всіх рівнів, але й 

можливість застосування окремих складових (важелів, методів) під впливом 

зміни відповідних чинників.  

З метою формування раціональної стратегії державного регулювання 

фінансово-економічних процесів з урахуванням завдань забезпечення 

стабільного росту макроекономічних показників автором дослідження  

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 (с. 335-388). Запропонований концептуальний базис та 

методологічні положення є найбільшим теоретико-методологічним здобутком 

автора. 

Заслуговує на увагу запропонована концепція державного контролінгу в 

системі регулювання фінансово-економічних процесів національної економіки 

та її функціональна модель, яка призначена 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 (с. 391-405). Застосування контролінгу 

на макроекономічному рівні дозволить попередити або ідентифікувати на 

початковому етапі можливі ризики, пов’язані з національною економікою,  і 

своєчасно вживати заходів щодо їх усунення або недопущення 

Обґрунтованість і достовірність наукових висновків. Загалом, основні 

положення, що виносяться на захист, свідчать про фундаментальність, 

комплексність та системність наукового дослідження. Наукові положення, 

висновки і рекомендації дисертації мають високий ступінь обґрунтованості, що 
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зумовлюється докладним вивченням, аналізом та узагальненням значного 

обсягу сучасних наукових джерел (442 найменування) з питань державного 

регулювання національної економіки та її сегментів, застосуванням здобувачем 

сучасних методів наукового пізнання, статистичних та економіко-

математичних методів. 

Заслуговує на увагу і чіткий підхід автора до методології самого 

дослідження. В роботі відсутні методологічні протиріччя. Кожний наступний 

висновок спирається на теоретичне осмислення попереднього, аналіз вихідної 

інформації, а також наукових і практичних напрацювань з проблематики 

дослідження. Одержані результати пройшли апробацію на наукових і науково-

практичних конференціях, опубліковані у провідних фахових наукових 

виданнях. 

Сформульовані в дисертації наукові положення, висновки й рекомендації 

відзначаються достовірністю, яка забезпечена значним обсягом матеріалів 

офіційної статистики, зібраними та узагальненими особисто здобувачем 

статистичними матеріалами. Впровадження пропозицій дисертації в практику 

роботи державних органів влади, а також в навчальний процес підтверджується 

відповідними документами. 

Таким чином, аналіз дисертаційної роботи, розроблених і представлених 

у ній наукових положень та практичних рекомендацій дозволяє зробити 

висновок про обґрунтованість і достовірність отриманих результатів. 

Узагальнюючи наукові результати дисертаційної роботи доцільно 

зауважити, що у сукупності вони доповнюють і розвивають теорію державного 

регулювання національної економіки та її сегментів в умовах глобалізації.  

Практична цінність дисертаційної роботи. Практична цінність 

дисертаційної роботи Григор’єва Геннадія Степановича підтверджується тим, що 

його теоретичні положення, висновки і рекомендації доведені до рівня 

практичних методик, які можуть бути безпосередньо використаними в системі 

державного регулювання національної економіки та її сегментів. 

Практична спрямованість отриманих результатів дисертаційного 
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дослідження підтверджується: Комітетом Верховної Ради України з питань 

економічної політики   (довідка № 129-17-19 від 18.04.2017 р.), де 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). 

Повнота викладу основних положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях. Результати дисертаційної роботи достатньо повно 

викладені у 36 наукових публікаціях, загальним обсягом 58,94 ум.-друк. арк., з 

яких особисто автору належить 49,88 ум.-друк. арк. Позитивним є наявність 25 

статей у наукових фахових виданнях, з них 2 – у наукових виданнях інших 

держав та 3 статей у виданнях, що включені в міжнародні наукометричні бази.  

Достатньою є кількість матеріалів конференцій – 6. 

Статус, обсяги та зміст публікацій відповідають встановленим вимогам 

МОН України. 

Оцінка мови та оформлення дисертації та автореферату. 

Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти розділів з висновками 

наприкінці кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел 

з 442 найменування і додатків. Загальний обсяг дисертації складає 481 сторінка. 

Робота написана грамотно, державною мовою. Тексту рукопису притаманна 

логічність викладення матеріалу, цілісність та пов’язаність. Термінологія 

дисертаційної роботи є загальновизнаною науковою. Оформлення як 
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дисертаційної роботи, так і автореферату відповідає вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів», при цьому автореферат стисло і достатньо 

повно передає зміст дисертації і не містить наукових висновків і положень, які 

відсутні в дисертації. 

Зауваження щодо змісту дисертаційної роботи. У цілому високо 

оцінюючи результати дослідження, слід зазначити, що вона не позбавлена 

окремих дискусійних положень і недоліків, серед яких необхідно відзначити 

наступні. 

1. У п. р. 1.1 автор наводить результати дослідження теоретичних основ 

державного регулювання фінансово-економічних процесів, проте більшої 

деталізації доцільно було надати об’єкту регулювання – фінансово-

економічним процесам, а саме передусім їх класифікації (переліку конкретних 

видів) та функціональним напрямам. У певній мірі цьому присвячено рис. 1.1 

(на с. 55 рукопису), але на розробці зазначаються лише рівні, умови, результати 

та регулятори. 

2. Для інтегрального оцінювання ефективності державного регулювання 

сегментів макроекономічного середовища автором запропоновано коефіцієнт 

ефективності державного регулювання (стор. 73), що ґрунтується на методі 

головного критерію та обчислюється за відповідною формулою. По-перше, 

деталізацію розрахунків ускладнює трудомісткість реалізації запропонованої 

методики. По-друге, в чисельнику формули доречніше було враховувати 

компоненти «ефектів», а не «ефективності», адже ефективність вже передбачає 

відношення ефектів до витрат на їх забезпечення (знаменник формули). 

3. У п. р. 1.3 автор наводить модель функціонування національного 

макроекономічного середовища за участю держави (рис. 1.5 на с. 80 дисертації) 

та алгоритм стратегічного державного регулювання макроекономічного 

середовища країни (рис. 1.6 на с. 82). Проте, щодо першої розробки, то слід 

було деталізувати елементи і складові, структуру макроекономічного 

середовища, а також врахувати, що вплив державного регулювання на 

макроекономічне середовище здійснюється не лише через ресурсне 
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забезпечення, а й через реалізацію політики, підсилення дії впливу чинників, 

зокрема інституціональних, і т. ін. Щодо другої розробки, то вона мала б 

більшу практичну цінність, якщо автором для кожного блоку було 

запропоновано відповідне інструментальне забезпечення. 

4. У першому розділі дисертації задекларовано рівні фінансово-

економічних процесів, що є об’єктами державного регулювання в рамках 

дослідження. Відповідно, у розділі 2 роботи, де подаються результати 

аналітичного дослідження, здійсненого здобувачем, слід було більше уваги 

приділити аналізу та оцінюванню стану фінансово-економічних процесів і 

ефективності їх державного регулювання не лише на макро-, але й на мезо- та 

мікрорівнях системної ієрархії управління.  

5. П. р. 3.1 дослідження присвячено формуванню методики фінансово-

економічного моніторингу в системі державного регулювання економіки. 

Проте, залишилося не відображеним питання системи показників – індикаторів, 

які пропонується використовувати в цілях комплексного і системного 

моніторингу стану функціонування та розвитку фінансово-економічних 

процесів (у т. ч. на різних рівнях), їх оптимальних значень і т. ін. 

6. У п. р. 5.1 представлені результати дослідження відносно 

обґрунтування механізму державного регулювання фінансово-економічних 

процесів з відповідними розробками у вигляді сегментації компонент механізму 

державного регулювання фінансово-економічних процесів (рис. 5.1, с. 310 

рукопису) та концептуальної моделі механізму державного регулювання 

фінансово-економічних процесів (рис. 5.2, с. 315). Разом із тим, такі об’єктивні 

характеристики фінансово-економічних процесів, як їх різнорівневість, 

різнофункціональність, багатоаспектність і т. ін. ускладнюють раціональність 

застосування єдиного механізму для різних фінансово-економічних процесів; 

різниться й мета державного регулювання в рамках різних процесів; процеси 

глобалізації додають нові та видозмінюють традиційні елементи державного 

регулювання.  

7. В п. р. 5.2 досліджено вплив системи державного регулювання на 
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результати функціонування національної економіки.  Потребує пояснення, яким 

чином визначені елементи впливають на екзогенні, ендогенні, цільові, 

проміжні, кількісні та якісні результати національної економіки. 

8. На стор. 394-405 дисертаційної роботи запропонована концепція 

державного контролінгу в системі регулювання фінансово-економічних 

процесів національної економіки, яка охоплює такі рівні, як оперативне, 

тактичне, стратегічне. Але здобувачу слід було визначити завдання реалізації 

системи державного  контролінгу на відповідних рівнях регулювання та за яким 

сценарієм вона може бути застосована. 

Проте наведені дискусійні положення і недоліки істотно не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертації. 

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Дисертація Григор’єва Геннадія Степановича є самостійно виконаною, 

завершеною науковою працею в якій отримані нові науково-обґрунтовані 

результати, що у сукупності вирішують актуальну науково-практичну 

проблему – розроблення теоретико-методологічних положень та практичних 

рекомендацій щодо державного регулювання фінансово-економічних процесів 

в умовах глобалізації. 

Зміст дисертаційного дослідження відповідає обраній темі, забезпечує 

досягнення поставленої мети і завдань дослідження. 

Оформлення дисертації та автореферату відповідає встановленим вимогам. 

Дисертаційну роботу відрізняє логічність викладення матеріалу, доречне 

використання аналітичних даних та результатів проведених спеціальних 

обстежень, які підтверджують результати дослідження. Автореферат дисертації в 

повній мірі розкриває її основні положення та відображає зміст і структуру 

роботи. 

Високий науково-теоретичний рівень, аргументованість і достовірність 

отриманих висновків і рекомендацій, наукова новизна, теоретико-методичне і 

практичне значення роботи дають підстави для висновку, що дисертаційна 

робота «Державне регулювання фінансово-економічних процесів в умовах 
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