
 
 

 



 
 

Але ці зміни ще не забезпечили необхідного покращення якісних та 
кількісних характеристик розвитку малого підприємництва в Україні. Натомість 
актуальність проблеми посилюється тим, що на сучасному достатньо кризовому 
етапі розвитку економіки активізація малого підприємництва та зростання 
масштабів і ефективності функціонування підприємницького сектору є одним з 
головних чинників позитивних структурних змін та модернізації національного 
господарства, розвитку реального сектору та покращення якості життя населення, 
формування заможного середнього класу, вирішення цілої низки проблем 
соціально-економічної безпеки держави.  

Законі України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» зазначається, що це напрям державної політики, 
спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а 
також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими 
органами державної влади та суб’єктами господарювання, недопущення 
прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів і так далі. 

Проте, регуляторна політика все ще не стала дієвим інструментом 
регулювання і стимулювання розвитку сектору малого підприємництва в Україні, 
що обумовлює потребу в удосконаленні теоретико-методичних та прикладних 
засад її інструментарію та засобів у контексті розвитку аналізованого сектору 
національної економіки. Цим обумовлюється актуальність теми дослідження. 

Актуальність та цінність дисертаційної роботи підтверджується тим, що її 
положення використовувалися у процесі виконання науково-дослідних робіт ВНЗ 
Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”, а саме – в межах 
науково-дослідних тем: “Ринкова трансформація оплати праці на підприємствах 
споживчої кооперації України” (номер державної реєстрації 0112U001079), де 
автором проведена оцінка структурно-функціональної моделі регуляторної 
політики у сфері розвитку малого підприємництва та визначено вплив 
трансформації оплати праці на формування якісної комерційної діяльності 
підприємства, створення умов для розвитку суб’єктів малого бізнесу; “Розробка 
теоретико-методологічних основ розвитку та управління персоналом” (номер 
державної реєстрації 0112U001078), де автором запропоновані концептуальні 
моделі для вдосконалення методичного підходу до стратегічного планування і 
реалізації регуляторної політики, підвищення ефективності управління 
персоналом з метою орієнтації на результат зростання ділової активності, 
творчості, креативності, підвищення економічної та соціальної ефективності в 
контексті зміцнення конкурентоспроможності національного господарства; 
“Ефективність інвестицій в людський капітал на підприємствах в сучасних 
умовах” (номер державної реєстрації 0112U001077), де автором запропоновані 
концептуальні моделі обґрунтування стратегічних пріоритетів державної 
регуляторної політики розвитку малого підприємництва, що дозволяє досягти 
збалансованості та високої якості регуляторної політики і розвитку структурних 
характеристик сектора малого підприємництва. 

Коректне визначення мети дисертації та послідовне вирішення 
сформульованих відповідно до неї завдань дали змогу авторові отримати нові 



 
 
наукові результати, які свідчать про досягнення поставленої мети дослідження та 
про наявність предмету для публічного захисту. 

 
Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації 
 
Ознайомлення з дисертацією дає підставу стверджувати про достатній рівень 

обґрунтованості і достовірності її основних наукових положень, висновків і 
рекомендацій. Вони базуються на принципах структурного підходу, системного 
аналізу теоретичних, методологічних, методичних та практичних основ щодо 
обґрунтування інструментів та засобів формування і реалізації регуляторної 
політики розвитку малого підприємництва в Україні, опрацюванні значної кількості 
економічної літератури, законодавчих та нормативних актів, залученні 
різноманітних статистико-економічних даних. Отримані здобувачем результати 
дослідження, сформульовані висновки та рекомендації є науково обґрунтованими, 
базуються на використанні класичних і новітніх поглядів, підходів до економіки та 
управління національним господарством в сучасних умовах.  

При проведенні дослідження використані такі наукові методи: синтезу і 
системного аналізу, статистично-економічного та компаративного аналізу, 
групувань, логічного аналізу, стратегічного менеджменту, системного підходу, 
аналітико-прогнозних розрахунків. 

Інформаційною основою дослідження стали закони України, укази 
Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-правові 
акти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства 
фінансів України, Державної регуляторної служби України, статистичні матеріали 
Державної служби статистики України, аналітичні матеріали бізнес-асоціацій та 
структур з підтримки сектора малого бізнесу, інших вітчизняних і міжнародних 
економічних та організацій, монографії та публікації вітчизняних і зарубіжних 
авторів, інтернет-ресурси.  

Характеризуючи дисертаційну роботу, слід відзначити, що основні її наукові 
положення викладені переконливо і логічно, висновки і рекомендації ґрунтуються 
на результатах власних досліджень здобувача. Отримані результати в достатній 
мірі обґрунтовані, мають чіткі кількісні та якісні характеристики і повністю 
витікають з проведених досліджень. Пропозиції і рекомендації автора 
характеризуються конкретністю, вони є результатом переконливих розрахунків і 
мають практичне значення. 

 
Достовірність та наукова новизна одержаних результатів 

Достовірність дисертаційної роботи забезпечується поєднанням глибокого і 
критичного аналізу та осмисленням здобувачем положень, які містяться в 
численних зарубіжних та вітчизняних наукових джерелах, з використанням 
достатньої кількості фактичних даних і науковим обґрунтуванням власних 
наукових положень. 

Обґрунтованість і достовірність отриманих результатів підтверджується 



 
 
також позитивною оцінкою їх у процесі апробації на міжнародних та 
всеукраїнських науково-практичних конференціях, реалізації їх в конкретних 
розробках, призначених для використання в роботі органів влади та вищих 
навчальних закладах, публікаціями у фахових наукових виданнях, монографіях.  

Достовірність і наукова новизна одержаних результатів дисертації 
забезпечується вагомою джерельною базою, ґрунтовним аналізом нормативно-
правового забезпечення досліджуваного процесу, достатньо широким спектром 
використаних наукових методів, здатністю дисертанта до критичного аналізу та 
узагальнень. 

Зокрема, у дисертації: 
- обґрунтовано концептуальне підґрунтя визначення структурно-

функціональної моделі регуляторної політики у сфері розвитку малого 
підприємництва, для чого в рамках системи державної регуляторної політики 
виокремлено сегмент, пов’язаний з регулюванням розвитку цього сектору 
національної економіки з власними елементами – вихідними засадами, метою, 
функціями, принципами, інструментами, що має цілісну структуру і функціональні 
завдання, орієнтовані на формування якісного нормативно-правового поля 
комерційної господарської діяльності, регламентування відносин держави, 
підприємництва та суспільства, створення умов для розвитку суб’єктів малого 
бізнесу (с. 22-38 тексту рукопису); 

- ідентифіковані теоретико-методичні основи та особливості реалізації 
державної регуляторної політики у сфері розвитку малого підприємництва, для 
чого визначені два взаємодоповнюючих напрями – регуляторний та регулюючий (с. 
40-55 дисертації); 

- набула подальшого розвитку аргументація можливостей адаптивного 
застосування світового досвіду реалізації регуляторної політики розвитку малого 
підприємництва, а саме розроблено підхід, за якого нововведення узгоджуються з 
умовами функціонування і станом розвитку сектору малого підприємництва 
України шляхом їх перевірки в аспектах: міра поширення норм регуляторної 
політики; вплив на організаційну структуру управління; формування 
інструментарію оцінювання ефективності; узгодження з принципами політики та 
напрямами модернізації регуляторних процедур; тестування галузево-
секторального впливу (с. 60-70 роботи); 

- розроблено методику оцінювання регуляторної політики, зокрема доведено 
необхідність доповнення методу перевірки дотримання вимог Державної 
регуляторної служби України щодо виконання процедур регуляторної політики 
аналізом достатності інституційно-правового базису кожного з функціональних 
етапів регуляторної політики розвитку малого підприємництва (с. 115-125 тексту 
дисертації); 

- визначено концептуальні засади обґрунтування стратегічних пріоритетів 
державної регуляторної політики розвитку малого підприємництва, а саме – 
доведено переваги формування стратегічних пріоритетів, а в їх рамках – завдань, 
засобів і очікуваних результатів, за функціональними етапами регуляторної 
політики (с. 135-144 дисертації); 



 
 

- набув подальшого розвитку методичний підхід до формування складу 
елементів системи реалізації державної регуляторної політики розвитку малого 
підприємництва шляхом розширення існуючих засобів у відповідності до 
функціонально-управлінських векторів державної підтримки та регулювання (с. 
155-160 роботи); 

- удосконалено методику оцінювання інституційно-правового забезпечення 
реалізації регуляторної політики розвитку малого підприємництва в Україні шляхом 
розробки відповідного інструментарію, який доповнено інституційно-правовими 
інструментами за напрямами: покращення інституційних засад регуляторної 
політики, удосконалення її нормативно-правової бази, покращення системи 
прийняття і перегляду НПА, уніфікація процедур оцінювання результатів 
регуляторного впливу, розвиток інститутів взаємодії держави, бізнесу та громади 
(с. 170-180 рукопису). 

Достовірність та об’єктивність результатів і пропозицій підтверджується 
логічною завершеністю виконаної дисертації та апробацією результатів 
дослідження на науково-практичних конференціях зокрема міжнародних: 
“Актуальні питання судової експертизи та криміналістики” (м. Харків, 2018 р.), 
“Міжнародні економічні відносини на сучасному етапі: стан, проблеми та розвиток” 
(м. Дніпро, 2019 р.), “Світ економічної науки” (м. Тернопіль, 2019 р.), “Економіка, 
облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти 
розвитку” (м. Полтава, 2019 р.); всеукраїнських: “Підприємництво, облік та фінанси: 
національні особливості та світові тенденції” (м. Київ, 2019 р.), “Актуальні питання, 
проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку країни” (м. Одеса, 2019 
р.), “Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в 
соціально-орієнтованій системі управління підприємством” (м. Полтава, 2019 р.).  

Достовірність отриманих результатів підтверджують відповідні розробки 
Мороз Світлани Геннадіївни, які знайшли своє практичне застосування в 
діяльності окремих установ, що підтверджується відповідними довідками про 
впровадження, зокрема: Полтавської обласної державної адміністрації, Сектору 
Державної регуляторної служби України у Полтавській області, ТВВГО 
“Асоціація платників податків України”. 

Результати дослідження впроваджені в навчальному процесі у ВНЗ 
Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” за курсами таких 
дисциплін: “Управління персоналом”, “Менеджмент продуктивності”. 

 
Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 
Наукові положення і висновки дисертаційної роботи достатньо повно 

висвітлені в наукових працях, у тому числі в 13 наукових працях обсягом 5,54 д. 
а. (5,1 д. а. належить особисто автору), а саме: 7 статтях у наукових фахових 
виданнях (у тому числі 5 – у виданнях, внесених до реєстру міжнародних 
наукометричних баз даних) та 6 публікаціях за матеріалами конференцій.  

В опублікованих працях знайшли відображення положення наукової новизни 
і висновки за результатами дослідження, зафіксовано особистий внесок 



 
 
дисертанта в розробці зазначеної наукової проблеми. За побудовою та структурою 
наукові праці автора відповідають вимогам до наукових публікацій. 

 
Оцінка змісту дисертаційної роботи та її завершеності, зауваження та 

дискусійні положення 
Аналіз змісту та структури дисертаційної роботи, викладених в ній 

теоретичних положень, науково-методичних і прикладних розробок, дозволяють 
оцінити її позитивно. Вона за своїм змістом повністю відповідає меті та 
поставленим завданням дослідження. Робота викладена у логічній послідовності, 
літературною українською мовою, оформлена у відповідності з вимогами. 

У цілому, оцінюючи дисертаційну роботу позитивно, доцільно звернути 
увагу на наступні дискусійні положення і окремі недоліки, зокрема: 

1. З одного боку, позитивно, що в рамках всього дослідження здобувач 
розширює «поле» регуляторної політики практично до всіх засад і аспектів 
державної політики підтримки розвитку сектору малого підприємництва. З іншої 
сторони, такій підхід дискусійний, оскільки, по-перше, згідно світової практики 
регуляторні процедури в принципі обмежуються перевіркою НПА на предмет їх 
якості, доцільності та впливу на функціонування економіки і її секторів, 
економічних агентів тощо. По-друге, за умови аналогічного розширення 
«повноважень і завдань» регуляторної політики на інші сектори економіки та 
види економічної діяльності вона, фактично, перетворюється на загальну систему 
державного регулювання економікою.  

2. У підрозділі 1.2 дисертант базує свої висновки на тому, що об’єктом 
регуляторної політики є процеси, які відбуваються в секторі малого 
підприємництва, та їх наслідки, як-от – показники розвитку малого бізнесу і т. ін. 
Але ці аспекти необхідно, скоріше, трактувати результатами регуляторної 
політики. Її об’єктами в більшій мірі слугують ті чи інші регуляторні процедури 
відносно НПА, які стосуються представників сектора малого бізнесу, – підготовки 
НПА, оприлюднення їх положень, погодження, аналізу регулюючого впливу, 
оприлюднення звітів тощо. 

3. Другий розділ роботи являє собою три частини: 1) аналіз кількісних 
параметрів функціонування розвитку сектора малого підприємництва України, 2) 
оцінювання якості роботи територіальних представництв Державної регуляторної 
служби України, 3) характеристика нормативно-правового забезпечення 
регуляторної політики, у т.ч. з розвитку малого підприємництва, України. В цій 
частині дослідження дещо не вистачає результатів аналізу проблем і перешкод 
регуляторної політики диференційовано за: 

- секторами юридичних і фізичних осіб; 
- різними видами економічної діяльності сектору малого підприємництва; 
- різними територіями; 
- різними аспектами «відносин» держави і бізнесу (дозволи і погодження, 

ліцензування, доступ до публічних ресурсів і т. д.).   
4. У підрозділі 3.1 здобувач визначила стратегічні пріоритети регуляторної 

політики розвитку малого підприємництва в Україні. Позитивно, що вони 



 
 
сформовані у відповідності до елементів (процедур) регуляторної політики. 
Водночас, по-перше, їх трактування, скоріше, відповідає заходам чи інструментам 
державного регулювання; по-друге, вони не подаються у вигляді цільових 
орієнтирів або ж якості регуляторної політики, або ж розвитку сектору малого 
підприємництва. 

5. У третьому розділі роботи слід було тісніше ув’язати пропозиції 
здобувача зі конкретними мікрорівневими проблеми і недоліками вітчизняної 
регуляторної політики, наприклад щодо: 

- удосконалення системи планування НПА, яка практично відсутня в 
Україні; 

- запровадження електронної системи оприлюднення проектів НПА, звітів 
про їх аналіз, відстеження результативності, пропонування змін; 

- реального погодження проектів рішень та їх публічного обговорення за 
паритетного представництва усіх зацікавлених сторін. 

6. У дисертації здобувач згадує про необхідність удосконалення 
інституційно-організаційної інфраструктури регуляторної політики у сфері 
малого підприємництва. Ці ідеї необхідно було розвинути, обґрунтувавши їх 
форми та механізми функціонування таких елементів, їх участі у системі 
вітчизняної регуляторної політики. 

Однак, висловлені зауваження не змінюють загальної високої оцінки 
теоретико-методичного рівня і практичної значущості отриманих результатів 
дисертаційної роботи в цілому. За змістом і науково-практичною спрямованістю 
дисертаційне дослідження є фундаментальним і новаторським. 

 
Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам 

Оцінюючи дисертаційну роботу Мороз Світлани Геннадіївни  за темою 
«Регуляторна політика розвитку малого підприємництва в Україні» в цілому, 
можна зробити висновок, що вона є актуальною, завершеною науковою працею, 
виконаною особисто на достатньо високому теоретико-методичному рівні, в якій 
отримано нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності розв’язують 
завдання, що полягає в розробці теоретико-методичних і прикладних засад 
формування і реалізації регуляторної політики розвитку малого підприємництва в 
Україні. 

Зміст автореферату є ідентичним основним положенням дисертації. В ньому 
наведені головні результати та висновки дослідження, наукова новизна та 
практична цінність цих результатів. Основні положення дисертаційної роботи 
висвітлені в опублікованих працях автора. 

Новизна висновків наукового дослідження і практичних рекомендацій, 
викладених у дисертації, дають підстави оцінити роботу як вагомий науковий 
внесок, що дозволило обґрунтувати теоретико-методичні та прикладні засади 
удосконалення регуляторної політики розвитку сектору малого підприємництва. 

За формальними та якісними параметрами дисертаційна робота на тему 
«Регуляторна політика розвитку малого підприємництва в Україні» відповідає 
вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою  



 
 

 


