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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

їх достовірність і новизна 

 

Наукові положення, що знайшли відображення в дисертації, повною 

мірою досліджені та достатньо обґрунтовані, про що свідчить структурна 

побудова та зміст роботи, 172 використаних літературних джерела з 

досліджуваної проблеми та обсяг проаналізованої статистичної інформації, 

яка генерується і розкривається Державною службою статистики України, 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національним 

банком України, звітно- міжнародною та вітчизняною аналітичною інформацією 

щодо розвитку інвестування, інвестиційного середовища та інвестиційного 

клімату.  

Тему дослідження, пов’язану з механізмом регулювання інвестиційних 

процесів в національній економіці, розглянуто та викладено всебічно і 

докладно. Дисертацію позитивно характеризує системність підходу до 

вирішення поставлених задач, логічна побудова й аналіз державного 

регулювання інвестиційних процесів з подальшим розвитком та 

удосконаленням механізму регулювання інвестиційних процесів в 

національній економіці України. 

Обґрунтованість та достовірність наукових положень і результатів 

підтверджується використанням значного обсягу фактичного матеріалу,  

критичною оцінкою широкого спектру нормативних та інструктивних 

матеріалів, застосуванням сучасних прийомів і методів проведення 

економічних досліджень, серед яких: системний підхід; порівняння, 

групування, методи аналізу і синтезу; економіко-математичне моделювання; 

методи логічного узагальнення. Теоретичну та методологічну базу 

дослідження становлять фундаментальні положення сучасних економічних 

теорій, зокрема було використано концепцію економічної лібералізації, 

теорему Хекшера-Оліна, концепцію «економіки добробуту» А. Пігу, 

кейнсіанську теорію, макропруденційний та системний підходи. 
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Висновки та рекомендації, які зроблені в дисертації, спираються на 

аналіз макро-, мезо- та мікроекономічних взаємозалежностей, теоретико - 

методичної бази, законодавчих та нормативно-правових актів, ілюструються 

фактичним матеріалом. Висновки є логічно обґрунтованим підсумком 

виконаної роботи і повною мірою відображають основні положення 

проведеного дослідження та можливі результати їхнього впровадження. 

 

Наукова новизна одержаних результатів 

 

Основні наукові результати, що характеризують новизну виконаного 

дослідження, полягають у наступному: 

У дисертації удосконалено трактування державного регулювання 

інвестиційних процесів як комплексної діяльності компетентних органів 

державної влади в подоланні невизначеності інвестиційного клімату та 

підвищенні конкурентоспроможності України у інвестиційному середовищі 

(стор. 28-43); обґрунтовано концептуальні положення щодо розвитку 

механізму регулювання інвестиційних процесів в національній економіці, що 

дозволило встановити комплекс державних політик, що фактично являють 

собою інструменти регулювання інвестиційних процесів з боку держави 

(стор. 44-63); удосконалено методичний підхід до регулювання інвестиційних 

процесів з боку держави на основі кореляційно-регресійного аналізу та 

нейромережного моделювання, за допомогою якого отримано прогнозні дані 

щодо тенденцій залучення капітальних та фінансових інвестицій в економіку 

України за умови збереження динаміки кількісних показників інвестиційного 

середовища (стор. 125-143); удосконалено методичні положення щодо 

визначення пріоритетності капітальних інвестицій, що дозволило виокремити 

3 групи видів діяльності: перша група «Види діяльності високопріоритетного 

розвитку», друга група «Види діяльності середньопріоритетного розвитку», 

третя група «Види діяльності низькопріоритетного розвитку», перші дві з 

яких визначено пріоритетними, що дозволяє диференціювати форми та 
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методи державного регулювання інвестиційних процесів (стор. 143-157); 

удосконалено механізм регулювання інвестиційних процесів в національній 

економіці, що включає мету, принципи, формалізовану систему інструментів 

та методів регулювання (стор. 157-170);  

Дістали подальшого розвитку: категоріальний апарат з інвестування, що 

характеризується ефективним регулюванням державою інвестиційного 

середовища та створенням сприятливого інвестиційного клімату (стор. 11-

28); система факторів інвестиційного середовища та клімату, що впливає на 

рівень інвестиційної конкурентоспроможності України (стор. 65-121). 

 

Повнота викладу сформульованих в дисертації наукових положень, 

висновків і результатів в опублікованих працях 

 

Основні положення та результати дослідження опубліковано у 

12 наукових працях, з яких 6 статей у наукових фахових виданнях та 1 стаття – 

у виданні, яке включено до міжнародних наукометричних баз), 5 тез матеріалів 

конференцій.  

 

Практичне значення результатів і висновків дисертації, пропозиції щодо 

їх використання 

Теоретичні положення, викладені у дисертації, доведені до рівня 

практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму регулювання 

інвестиційних процесів в національній економіці і впроваджені в діяльність 

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької 

обласної державної адміністрації, а також у навчальний процес Донбаської 

державної машинобудівної академії МОН України. 

 

Дискусійні положення та недоліки дисертаційної роботи 

Поряд з наявністю позитивних результатів, отриманих автором, 

відзначимо основні недоліки та дискусійні положення, які, на нашу думку, 

полягають у такому: 
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1. На стор. 44-63 дисертації автором вдосконалюються концептуальні 

положення щодо розвитку механізму регулювання інвестиційних процесів в 

національній економіці. При цьому за пунктами наукової новизни розробки 

автора спрямовані на підвищення економічного росту. Разом з тим, 

найвідомішим моделям Домара-Харрода, Кобба-Дугласа, Солоу приділено 

недостатньо уваги. 

2. На рис. 1.5 «Концептуальні положення розвитку механізму 

регулювання інвестиційних процесів в національній економіці» (с. 62) серед 

напрямів організаційного рівня визначено розвиток інвестиційної активності 

громадян. На жаль, у подальшій роботі відсутні засади удосконалення цього 

напряму.  

3. На с. 143 автором вказано, що основними напрямами регулювання 

інвестиційних процесів з боку держави визначено подолання негативних 

тенденцій у залученні капітальних інвестицій, торгів цінними паперами 

інститутів спільного інвестування та державними облігаціями. Якщо 

залученню капітальних інвестицій у подальшому значні та переконливі 

розробки щодо визначення пріоритетності та інноваційності капітальних 

інвестицій за видами діяльності, то вдосконалення торгів цінними паперами 

інститутів спільного інвестування та державними облігаціями носить лише 

оглядовий характер у пп. 3.3. 

4. Удосконалений механізм регулювання інвестиційних процесів в 

національній економіці, наведений на рис. 3.23 (с. 166), містить значну 

кількість напрямів реформування податкового та митного законодавства. 

Проте не відзначено, як означені напрями позначаться на доходах 

Державного бюджету, чи не призведе це до поглиблення його дефіцитності. 

5. Потребує пояснення недостатня увага автора до проблеми залучення 

іноземного інвестиційного капіталу, адже він може стати потужним 

фінансовим джерелом активізації інвестиційних процесів в Україні. 




