


Наталії Богданівни на тему «Адаптація досвіду державного регулювання 
інфляційних процесів у трансформаційних економіках до умов сучасного 
розвитку економіки України», є актуальною та своєчасною. 

Обрана тема дисертаційного дослідження пов’язана з тематикою 
науково-дослідних робіт Львівського торговельно-економічного 
університету, зокрема за темами: «Проблеми функціонування та розвитку 
економічних систем» (номер державної реєстрації 0111U008260), в межах 
якої здійснена авторська типологізація інфляційних процесів; 
«Методологічні та інституційні засади забезпечення фінансової стабільності 
банків України» (номер державної реєстрації 0115U004089) у процесі 
наукової діяльності за якою враховано розробки автора щодо здійснення 
комплексного дослідження етапів перебігу інфляційного процесу в період 
ринкової трансформації економіки України та виявлено його причини; 
«Фінансове забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економіки 
України» (номер державної реєстрації 0115U004090), в межах якої 
запропоновано напрями і стратегії подолання інфляції в Україні, враховуючи 
світовий досвід. 

Висновок: обрана тема дисертаційного дослідження Думич Н. Б., 
визначена мета, окреслені об’єкт та предмет дослідження характеризуються 
високим рівнем актуальності, а завдання, які висунуто та досягнуто у процесі 
дослідження, є важливими в умовах пошуку шляхів та напрямів оптимізації 
механізму антиінфляційного регулювання в Україні.  

 
Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації та їх достовірність 
Детальне ознайомлення з дисертацією, авторефератом та публікаціями 

Думич Наталії Богданівни дає підстави стверджувати, що отримані наукові 
результати є достатньо обґрунтованими та достовірними, мають 
теоретичне, методичне та емпіричне обґрунтування, відповідають 
сформульованій меті та завданням дослідження, оскільки вони базуються на 
опрацюванні значної кількості вітчизняних та зарубіжних джерел інформації 
(220 найменувань), які відповідають специфіці дисертації.  

Результати дослідження отримані на основі використання сучасних 
прийомів та методів наукових досліджень економічних явищ: системного та 
логічного узагальнення абстрактно-логічного методу, функціонального, 
інтеграційного підходів, методу логіко-змістовного моделювання; 
класифікаційно-аналітичного методу; функціонального синтезу, а також 
графічного методу. Застосовано методи економічного і статистичного аналізу; 
економіко-математичного моделювання; ретроспективного аналізу; методи 
наукового абстрагування. Об’єкт та предмет дослідження повною мірою 
відображено в логічно побудованій структурі дисертації та її основному 
змісті. 

Інформаційну базу становлять законодавчі акти Верховної Ради 
України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, 



які регулюють інфляційні процеси в Україні, дані Державного комітету 
статистики України та власні дослідження дисертанта.  

Дисертаційна робота Думич Наталії Богданівни за змістом, сутністю, 
структурою та оформленням відповідає вимогам МОН України, містить 
вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел, додатки. 

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-методичних та 
прикладних положень щодо державного регулювання інфляційних процесів.  

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

Висновок: основні наукові положення, висновки і рекомендації, 
сформульовані у дисертації спрямовані на удосконалення концептуальних, 
теоретико-методичних та прикладних положень щодо державного 
регулювання інфляційних процесів. 

 
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 
методичних засад, практичних рекомендацій щодо державного регулювання 
інфляційних процесів. 

Основні наукові результати дисертаційної роботи є такими: 
 запропоновано методику здійснення комплексного аналізу 

інфляційного процесу через призму дисбалансів на ринку благ та виникнення 
«економічних бульбашок» , яка на відміну від існуючої базується на основах 
неокласичного синтезу і забезпечить систематизацію усіх сучасних видів й 
форм інфляції;  

 запропоновано економіко-математичний інструментарій оцінки 
закономірностей та особливостей виникнення інфляції у країнах з 
трансформаційною економікою, що відрізняється від використовуваної 
раніше застосуванням методу кореляційно-регресійного аналізу між 
інфляцією та ВВП, державним боргом і безробіттям; 

 удосконалено підхід до обґрунтування залежності інфляції від 
ВВП, державного боргу та безробіття за допомогою коефіцієнта 
еластичності; 

 уточнено зміст поняття «таргетування інфляції» як специфічного 
режиму грошово-кредитної політики, який передбачає пріоритетність 
встановлення інфляційної цілі та спрямування загальноекономічної політики 
держави на її досягнення, при цьому основною метою є забезпечення цінової 
та загальної макроекономічної стабільності у довгостроковому періоді, що 
дозволить розширити сприйняття та розуміння основної ідеї виникнення 



дисалансів в економічній системі і на противагу використовуваному 
базується на перехресному врахуванні впливу факторів мега-, макро-, та 
мікросередовища; 

–  уточнено стратегію подолання інфляції в Україні на основі 
використання напрямів моделей та інструментів адаптації зарубіжного 
досвіду державного регулювання інфляційного процесу в трансформаційних 
системах, що на противагу існуючим враховують інтенсифікацію 
використання інструментів монетарної політики в межах національного та 
глобального правового поля. 

Висновок: дисертаційне дослідження Думич Н. Б. характеризується 
науковою новизною, логічністю викладення та критичним аналізом 
матеріалу, що обумовило можливості одержання відповідних наукових 
висновків і рекомендацій щодо адаптації досвіду державного регулювання в 
трансформаційних економіках до умов сучасного розвитку країни. 

 
Теоретичне і практичне значення отриманих результатів 

дослідження 
Теоретичні положення, обґрунтовані у дисертації, а також отримані 

науково-прикладні результати та рекомендації дають змогу розширити 
науково-методичний інструментарій державного регулювання інфляційних 
процесів. 

Практичне значення роботи та отриманих результатів полягає в тому, 
що розроблені методичні підходи та сформульовані пропозиції можуть бути 
використані у практичній діяльності органів державного управління при 
здійсненні регулювання інфляційних процесів, свідченням чого є результати 
їх впровадження і використання. Матеріали дисертаційної роботи прийняті 
до використання: Департаментом економічної політики Львівської обласної 
державної адміністрації (довідка № 1/11/3122 від 21.11.2016 р.); Львівською 
обласною спілкою споживчих товариств (довідка № 01/233 від 21.11.2016 р.). 
Результати дисертаційного дослідження використовуються у навчальному 
процесі вищих навчальних закладів України (довідка № 1084/01.108 від 
19.12.2017 р. Львівського торговельно-економічного університету) та 
знайшли своє відображення в підготовці методичних розробок з проблем 
визначення рівня ефективності функціонування господарських систем такого 
параметру, як інфляція (довідка № 1098/01/108 від 22.12.2017 р. видана 
науково-дослідною лабораторією економічної оцінки ЛТЕУ).  

Теоретико-методологічні та прикладні результати дисертаційної роботи 
використані у навчальному процесі при розробці методичного забезпечення з 
таких дисциплін кафедри теоретичної та прикладної економіки та деяких 
інших кафедр Львівського торговельно-економічного університету: 
«Державне регулювання економіки», «Політична економія», 
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Основи економічної теорії», 
«Регіональна економіка», «Економічна теорія», «Національна економіка», 
«Глобальна економіка» (довідка № 1084/01.108 від 19.12.2017 р. Львівського 
торговельно-економічного університету). 



Висновок: проведення апробації одержаних результатів 
дисертаційного дослідження Думич Н. Б. у господарській, науковій та 
навчальній діяльності підтверджує їх наукову і практичну цінність. 

 
Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, в опублікованих працях 
Висновки, одержані результати, а також елементи наукової новизни 

дисертаційної роботи з достатньою повнотою відображені у 17 наукових 
працях здобувача, загальним обсягом 5,93 друк. арк., серед яких 10 – у 
наукових фахових виданнях (4 з них належать автору самостійно), у тому 
числі 5 статей у виданнях, які включено до міжнародних наукометричних баз 
даних із напряму, з якого підготовлено дисертацію, 1 стаття у виданні іншої 
країни, 7 тез доповідей за матеріалами конференцій. Особисто автору 
належить 5,51 друк. арк. 

Висновок: 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 Думич Наталії Богданівни, частково 
відрізняючись деталізацією викладу, у значеннєвому відношенні ідентичні.  

Висновок: 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. 

 
Зауваження та дискусійні положення дисертації 
Позитивно оцінюючи обґрунтованість наукових положень 

дисертаційного дослідження Думич Наталії Богданівни на здобуття 
наукового ступеня кандидата економічних наук, необхідно звернути увагу на 
такі критичні зауваження та дискусійні положення: 

1. Автор, виділяючи тенденції економічної кризи та динаміки 
інфляційних процесів національній економіці, фрагментарно характеризує 
економічну ситуацію та виокремлює чинники, які на його думку є найбільш 
вагомими саме для аналізованого періоду. На нашу думку, варто було б 
системно охарактеризувати причини, наслідки та застосований 
інструментарій для вирішення проблемних питань на кожному етапі 
розвитку економіки України. 

2. Здійснена автором спроба виділення форм та типів інфляції 
(підрозділ 1.2) носить досить неструктурований характер. Чітке 
обґрунтування та характеристика типів інфляції є важливими для 
формування системи відповідних заходів антиінфляційного регулювання, а 



отже, є необхідними у контексті об’єкту та предмету дослідження. Автору 
доцільно було б більш систематизовано підійти до питання класифікації 
типів інфляції у країнах з перехідною економікою, виокремити найбільш 
вагомі з них і врахувати цю класифікацію у підрозділі 1.3 при визначенні 
методів та форм антиінфляційного регулювання.  

3. Потребує додаткового уточнення перелік запропонованих автором 
чинників розвитку інфляційних процесів у країнах з перехідною економікою: 
ВВП, безробіття та державний борг. У контексті дослідження впливу 
інструментів монетарного регулювання інфляційних процесів більш вагомим 
є дослідження зміни структури та обсягів грошової маси, грошових агрегатів, 
ефективності регуляторних заходів центральних банків країн аналізованої 
групи тощо.  

4. У третьому розділі дисертаційного дослідження автору доцільно 
було б розширити перелік рекомендаційних положень щодо впровадження 
досвіду антиінфляційного регулювання, з чіткою аргументацією періодів їх 
використання. 

5. Проведене автором дослідження переваг режиму таргетування 
інфляції та можливості його застосування для економіки України варто було 
б підкріпити визначенням основних параметрів даного режиму (виду таргету 
(індекс споживчих цін або показник «базової» інфляції); горизонту таргету 
(часового лагу, протягом якого центральний банк за допомогою інструментів 
монетарної політики повинен утримувати значення таргету); числової 
інтерпретації таргету тощо). Це дозволило б оцінити авторську позицію щодо 
ефективності антиінфляційної політики в Україні та її основних орієнтирів. 

Відзначені зауваження до змісту роботи не є критичними, носять 
дискусійний характер та не зменшують загальної теоретичної, науково-
методичної та практичної цінності дисертації Думич Наталії Богданівни на 
тему «Адаптація досвіду державного регулювання інфляційних процесів у 
трансформаційних економіках до умов сучасного розвитку економіки 
України» 

 
Загальний висновок по дисертаційній роботі щодо її відповідності 

встановленим вимогам 
Дисертаційна робота Думич Наталії Богданівни «Адаптація досвіду 

державного регулювання інфляційних процесів у трансформаційних 
економіках до умов сучасного розвитку економіки України», подана на 
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 
08.00.03 – економіка та управління національним господарством, є 
самостійним і завершеним науковим дослідженням у якій отримано науково-
обґрунтовані результати, що відрізняються новизною і мають практичну 
цінність та вносять вклад в розвиток теоретичних та прикладних засад 
економічних наук. За результатами проведеного дослідження запропоновано 
варіант вирішення важливої наукової проблеми – розроблення теоретико-
методичних положень та обґрунтування практичних рекомендацій щодо 
удосконалення механізму антиінфляційного регулювання та можливості  



 


