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Актуальність обраної теми та її зв'язок з науковими програмами

Розвиток світових економічних процесів протягом останніх десятиріч 

показав, що їх домінантною ознакою стали глобальні та регіональні фінансові 

кризи та ризики, які здійснювали вплив на економічну динаміку, 

функціонування світової та національних фінансових систем. Необхідність 

забезпечення висхідної динаміки розвитку та фінансової стабільності 

української економіки актуалізують напрямок наукового дослідження 

феномену капіталізації, адже, як свідчить практика, процеси, що пов’язані з 

нею, стають основними у формуванні економічної ефективності та 

конкурентоспроможності економіки. Оскільки, функціонування і розвиток 

фінансових ринків здійснюються в умовах невизначеності та зумовленого цим 

ризику, використання методів економіко-математичного моделювання 

розкриває можливості оцінювання широкого кола зовнішніх і внутрішніх 

чинників, дає переваги щодо отримання прогнозних оцінок динаміки 

індикаторів розвитку на коротко- та довгострокову перспективи.



Упорядкування методологічного інструментарію дослідження процесів 

капіталізації потребує застосування системного підходу для наукового 

обґрунтування вектора подальшого розвитку економіки. Зазначимо, що 

недостатньо дослідженими залишаються на сьогодні питання визначення ролі 

капіталізації у забезпеченні стійкого економічного розвитку в умовах 

поширення фінансової глобалізації та стрімкої цифровізації, що висуває на 

перший план задачі оцінювання переваг та викликів, а також оцінювання 

наслідків для національних економік.

З цього погляду дисертаційна робота Ш умської С.С., що присвячена 

проблемам розроблення теоретико-методологічних основ капіталізації та 

системного моделювання економічного розвитку в умовах трансформаційних 

перетворень не викликає сумнівів, а тема роботи відповідає сучасним напрямам 

розвитку економіки та паспортам спеціальностей 08.00.08 -  гроші, фінанси і 

кредит та 08.00.11 -  математичні методи, моделі та інформаційні технології в 

економіці.

Опоноване наукове дослідження виконано відповідно до планів науково- 

дослідної роботи відділу моделювання та прогнозування економічного 

розвитку ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», а саме в 

межах виконання НДР відомчої тематики: «Потенціал ендогенного зростання 

економіки України» (№ДР 0105U003885); «Фактори макроекономічної 

нестабільності в системі моделей економічного зростання» (№ ДР 

0108U005096); «М акроекономічна збалансованість в системі моделей розвитку 

економіки України» (№ ДР 0111U003974); «Чинники і тренди економічного 

зростання в Україні» (№ ДР 0111U003974; «М акроперспективи ендогенізації 

економічного розвитку України» (№ ДР 0 1 17U006435) тощо.

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень,

висновків і рекомендацій дисертаційної роботи

Представлена дисертаційна робота Ш умської С.С. характеризується 

високим рівнем виконання наукових досліджень, теоретичним аналізом

досліджуваних проблем, обґрунтованістю наукових висновків і рекомендацій,
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що ґрунтуються на широкому застосуванні загальнонаукових і спеціальних 

методів, принципів системного підходу, аналітичних доведень та логічних 

висновків, послідовністю та логікою викладання матеріалу.

Ознайомлення з основними положеннями дисертації дозволяє дійти 

висновку, що дисертанткою в процесі дослідження вирішено основні завдання 

та досягнуто поставленої мети. Обґрунтовані в дисертаційній роботі висновки є 

послідовними, логічними та ґрунтуються на всебічному об'єктивному аналізі 

процесів капіталізації й особливостей фінансового розвитку в умовах 

трансформаційних перетворень і глобальної нестабільності, детальному 

вивченні механізмів, які призводять до дисбалансів в економіці. Дослідження 

проведено з застосуванням сучасних методів і наукових підходів: системного 

аналізу (для розгляду капіталізації як системи й урахування зв ’язків на різних її 

рівнях); статистичного методу (для виявлення трендів, тенденцій у розвитку 

фінансової системи та економіки, розрахунку індикаторів дисбалансів); методу 

порівняльного аналізу (для визначення проблем та переваг України, 

обґрунтування вибору стратегічних орієнтирів розвитку); методів економіко- 

математичного моделювання (зокрема, методів аналізу часових рядів і 

лонгітюдних даних для побудови моделей оцінювання впливу фінансових 

чинників на темпи економічного зростання, кількісного оцінювання 

взаємозв’язків між основними макроекономічними показниками, виокремлення 

спільних характеристик і відмінностей між групами країн; моделі бінарного 

вибору для оцінювання ймовірності настання кризи) тощо. Наукові результати, 

одержані авторкою, ґрунтуються на критичному осмисленні значної кількості 

літературних джерел (загальний список використаних джерел -  579

найменувань). Посилання на літературні джерела в дисертаційній роботі дають 

змогу виокремити власні наукові здобутки авторки від наукових напрацювань 

інших науковців.

В обґрунтуванні основних положень, використана офіційна інформація 

вітчизняних і міжнародних організацій щодо динаміки ключових показників 

розвитку української та світової економіки або її складових, а також наукові 

статті та монографії вітчизняних і зарубіжних вчених. В процесі побудови



системи економіко-математичних моделей для інструментального аналізу 

впливу процесів капіталізації на розвиток національної економіки використані 

статистичні дані українських та зарубіжних офіційних джерел, матеріали ООН, 

ОЕСР, Євростату, М ВФ, Світового банку, звіти М іністерства фінансів України, 

Державного казначейства України, Національного банку України, законодавчі 

та нормативно-правові акти України та ЄС.

Основні наукові результати дисертаційної роботи виокремлено, 

узагальнено та викладено у положеннях наукової новизни. Отже, аналіз 

дисертаційної роботи, розроблених і представлених у ній наукових положень і 

рекомендацій дозволяє дійти висновку про відповідність ступеня їх 

обґрунтованості встановленим вимогам.

Достовірність результатів дослідження, висновків і рекомендацій, які 

містяться в дисертаційній роботі Ш умської С.С., є достатньою. Наукова 

проблема, що досліджена авторкою, базується як на ґрунтовному аналізі 

фундаментальних положень економічної теорії, праць провідних вчених- 

економістів, матеріалів наукових конференцій і семінарів, концептуальних 

уявленнях щодо методів і сучасних моделей розвитку фінансових ринків, 

систематизації інформації, що характеризує економічні процеси.

О бґрунтованість і достовірність наукових результатів, представлених 

у дисертації, забезпечується також  коректністю  та строгістю  м атем атичних 

постановок задач, доцільним використанням апробованих економічною 

наукою методів дослідження: системного аналізу, принципів економічної 

теорії щодо аналізу фінансового ринку та фінансових відносин, валютного 

регулювання, грошового обігу та банківсько-кредитної системи, методології 

застосування індикаторів раннього попередження фінансово-економічних 

криз, регресійного та факторного аналізу.

Достовірність та об’єктивність отриманих результатів і рекомендацій

авторки підтверджуються їх апробацією на міжнародних і всеукраїнських

наукових та науково-практичних конференціях та симпозіумі, серед яких: «18th

International Scientific Conference Globalization And Its Socio-Economic

Consequences» (Словацька Республіка, м. Ж илін, 2018 p.); «Development o f
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Socio-Economic Systems in a Global Competitive Environment» (Франція, м. Jle- 

Ман, 2019 p.); «1st International Symposium on Intellectual Economics, 

M anagement and Education» (Литва, м. Вільнюс, 2019 p.); «Eastern European 

Studies: Economics, Education and Law» (Болгарія, м. Бургас, 2018 p.); «7th 

International Conference on M odeling, Development and Strategic M anagement of 

Economic System» (м. Івано-Франківськ, 2019 p.); «Актуальні проблеми 

розвитку фінансової системи України в умовах інтеграційних та 

глобалізаційних процесів» (м. Херсон, 2020 p.); «Наукові підходи до 

ефективного використання потенціалу економіки країни» (м. Дніпро, 2020 p.); 

«Економіка, фінанси, облік та право в умовах глобалізації» (м. Полтава, 2020 

p.); «Перспективи розвитку національної економіки в умовах змін ринкового 

середовища» (м. Одеса, 2017 p.); «М ожливості та перспективи забезпечення 

сталого розвитку економіки України» (м. Ужгород, 2016 p.); «Політика НБУ 

щодо подолання фінансово-економічної кризи і формування монетарних 

передумов розвитку економіки» (м. Київ, 2015 p.).

Достовірність і надійність результатів дослідження також підтверджується 

їх публікаціями в наукових виданнях, які відповідають змісту дисертації та 

досить повно характеризують найбільш важливі її положення.

Наукова новизна результатів дослідження

Представлені в дисертації наукові результати вирізняються глибиною 

аналізу, коректністю формулювання та пропозиціями щодо їх практичного 

використання, науковою новизною. Аналіз результатів дисертаційної роботи 

Ш умської С.С. дозволяє дійти висновку щодо обґрунтованості положень 

наукової новизни, котрі винесені на захист, і які я, як офіційний опонент, 

поділяю.

Авторкою здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення важливої наукової проблеми, яка полягає у розробці концептуальних 

положень, методологічних підходів (стор. 54-75) та на їх основі реалізації 

економіко-математичних моделей оцінювання впливу процесів капіталізації на 

фінансово-економічний розвиток (стор. 207-210, 220, 232-236, 316-319, 301,



348-352), а також стійкості економічних систем до поширення кризових явищ з 

урахуванням каналів розповсюдження, що сприяє більш глибокому і точному 

пізнанню їх сутнісних характеристик (стор. 286-288, 290-291).

За результатами дисертаційного дослідження розроблено методологічний 

підхід до формування та оцінювання «фінансового потенціалу країни», під 

яким пропонується розуміти сукупність фінансових ресурсів усіх сфер та ланок 

фінансової системи, що утворюються за рахунок внутрішніх та зовнішніх 

джерел, запасів і процесу нагромадження, які в процесі виробництва 

перетворюються у товар чи капітал, а також ресурсів із джерел, які з різних 

причин поки що є недоступними чи незадіяними. На відміну від існуючих, 

запропонований авторкою методологічний підхід дає можливість поглибити 

розуміння ролі капіталізації у процесі формування потенціалу розвитку 

економіки (стор. 135-154).

У дисертаційній роботі розроблено методологічні положення 

оцінювання макроперспектив розвитку країни, що ґрунтуються на поєднанні 

використання сучасних економетричних та балансових методів та моделей для 

перевірки коректності теоретичних концепцій, оцінювання чинників зростання, 

взаємозв’язків між ними, визначення напряму розвитку країн у контексті їх 

конвергенції чи дивергенції у глобальному світі, а також форсайт-методу, який 

сконцентрований на проектуванні майбутнього, що загалом забезпечує 

обґрунтований вибір інструментарію економічної політики, врахування 

глобальних викликів та загроз, внутрішніх ризиків та переваг, особливостей 

регіонального розвитку, що дає змогу завчасно розробляти необхідні заходи 

для мінімізації негативних наслідків поширення кризових явищ  (стор. 207-210, 

228-230, 239-251, 426-436).

Авторкою розроблено та обґрунтовано комплексний підхід щодо

виявлення та попередження кризи, котрий містить систему індикаторів

попередження кризи та моніторинг макроекономічних дисбалансів, і

ґрунтується на: аналізі динаміки зовнішніх та внутрішніх чинників розвитку,

розроблених індикаторах фінансової нестабільності для України та

проведеному тестуванні їх ефективності на часовому проміжку кризи;
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отриманих кількісних оцінках індикаторів (Scoreboard), які, згідно з 

європейською процедурою визначення макроекономічних дисбалансів 

(Macroeconomic Imbalance Procedure -  МІР), підтверджують наявність 

внутрішніх та зовніш ніх дисбалансів у економічному розвитку України; 

розроблених авторкою логіт- та пробіт-моделях, за допомогою яких можна 

оцінити ймовірність настання періоду нестабільності, що загалом вказує на 

необхідність прийняття програми заходів (коригуючих дій), спрямованих на 

відновлення рівноваги. Впровадження у вітчизняну практику такого 

методологічного підходу, що ґрунтується на використанні європейського 

механізму спостереження (моніторингу) та реагування, спрямовано на 

виявлення потенційних ризиків на ранній стадії, застосуванні необхідних 

науково обґрунтованих коригуючих заходів, щоб у подальшому запобігати 

появі негативних макроекономічних дисбалансів (стор. 276-297).

У дисертації здійснено комплексне дослідження щодо системного 

моделювання економічного розвитку в умовах трансформаційних перетворень. 

У цьому контексті слушно відмітити запропонований авторкою методологічний 

підхід та розроблений на його основі інструментарій оцінювання взаємозв’язків 

розвитку України та світової економіки, де на підґрунті модельних розрахунків 

оцінено довгострокові тренди та циклічні коливання у розвитку світової, 

європейської та української економік, що дало змогу виокремити наявність 

взаємозалежності циклічних коливань та, після тривалого періоду різних 

напрямів довгострокової динаміки України та країн ЄС, емпірично підтвердити 

їх зближення в останні роки (стор. 396-400, 236-239). Розроблено

економетричні моделі, на основі яких отримано кількісні оцінки впливу 

монетарної політики провідних країн світу на економічну динаміку, ціни, 

валютний курс гривні, ключові відсоткові ставки в Україні, що емпірично 

підтверджує суттєву залежність розвитку української економіки від зовнішніх 

чинників впливу, які мають як позитивні, так і негативні ефекти в контексті 

фінансової стабільності та довгострокових перспектив розвитку (стор. 243-251).

За результатами авторських розробок удосконалено інструментарій

аналізу обсягів та динаміки потоків тіньового капіталу в частині кількісного
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оцінювання обсягів капіталів, які обслуговують неофіційний сектор економіки 

України. Зокрема, шляхом застосування: прямих методів дослідження ринку 

праці й аналізу результатів опитування «Незадекларована праця в Україні» 

оцінено рівень незадекларованої зайнятості (стор. 312-314); кількісних методів 

на основі порівняння дзеркальної статистики Держкомстату, Євростату, НБУ 

здійснено оцінювання обсягів прихованих від офіційного обігу фінансових 

потоків, у частині прихованого експорту та «сірого імпорту» (стор. 302-304), 

що, разом з іноземною готівковою валютою на руках населення (стор. 309), 

утворюють дисбаланси, які стримують темпи зростання і перешкоджають 

ефективному використанню національного капіталу (стор. 316-319).

Важливим здобутком авторки слід вважати розвиток концептуальних 

положень щодо оцінювання рівня офшоризації економіки, зокрема, завдяки 

аналізу й динамічному оцінюванню «офшоризації капіталу банківської 

системи» як однієї зі складових характеристик і відображення «офшоризації 

економіки», де, на відміну від існуючих окремих статичних оцінок 

офшоризації банківської системи та економіки, отримано динамічні оцінки й 

виокремлено причини та наслідки процесу в контексті змін фінансового 

потенціалу розвитку країни (стор. 370-378). Отримано кількісну динамічну 

характеристику офш оризації капіталу банківської системи України за різними 

сценаріями залежно від переліку країн-офшорів, що дало можливість 

відобразити географічну картину офшорних зв ’язків банків, які працюють в 

Україні (стор. 379-380), оцінити роль у цьому процесі різних груп банківських 

установ (додаток М), визначити позитивні та негативні сторони офшоризації в 

Україні, визначити напрями і важливість активізації політики деофшоризації.

У дисертаційній роботі запропоновано методологічні підходи до 

аналізу втрат національного капіталу в частині врахування та кількісного 

оцінювання обсягів втечі та виведення капіталів із України за даними 

платіжного балансу (ПБ) України та масштабів незаконних фінансових потоків 

і обсягу національного багатства в офшорних юрисдикціях за оцінками 

міжнародних експертів, що призводить до зменшення потенціалу розвитку 

країни (стор. 383-389).
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У дисертаційній роботі також розвинуто методологічні положення 

оцінювання ролі іноземного капіталу в економічному розвитку країн- 

реципієнтів, через додавання до домінанти мотивації таких сучасних домінант 

мобільності капіталу, як: довіра, середовище (умови) та політика (регулювання) 

(стор. 331-332); моделювання впливу іноземних інвестицій на економічну 

динаміку і зовнішньоторговельні потоки (стор. 348-350); аналіз динаміки 

фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності (стор. 351-352) ; визначення 

мотивації та чинників, що впливають на поводження іноземних банків у 

стабільний та кризовий періоди (стор. 359-361). Доведено, що для України 

іноземний капітал приносить не тільки нові можливості та позитивні ефекти, а 

й ризики, що визначаються глобальними тенденціями та рівнем розвитку 

соціальних і економічних інституцій у країні, а також ефективністю 

національної політики розвитку.

У дисертації Ш умської С.С. дістало подальшого розвитку 

систематизація концептуальних положень та основних напрямів дослідження 

рівноважних станів в економіці, що дало можливість виокремити різні види 

фінансових дисбалансів, причини їх формування, отримати динамічні кількісні 

оцінки, виділити взаємозв’язки на різних рівнях аналізу, а також виокремити 

ключову роль фінансової рівноваги у процесі ліквідації/нівелювання 

фінансових дисбалансів для підтримки загальної економічної рівноваги 

(стор. 255-264, 265-275).

Повнота викладу наукових положень, висновків і пропозицій в 

опублікованих працях

Основні результати, отримані в дисертації, викладено в 80 наукових 

працях, у числі яких: 9 колективних монографій та 2 наукові доповіді, 58 статей 

у наукових фахових журналах і збірниках наукових праць, із них 33 статті у 

виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (у т.ч. 4 - у  

Scopus та 1 - у WoS); 11 публікацій за матеріалами міжнародних і вітчизняних 

наукових конференцій. У публікаціях достатньою мірою відображено основні

положення та результати наукового дослідження. Положення дисертації
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пройшли апробацію на міжнародних та всеукраїнських наукових, науково- 

практичних конференціях, семінарах і симпозіумах.

Особистий внесок авторки полягає в дослідженні та розробці сукупності 

теоретичних, методологічних і концептуальних засад капіталізації та 

системного моделювання економічного розвитку в умовах трансформаційних 

перетворень. Результати дослідження, висновки та рекомендації, наведені в 

дисертації, належать особисто авторці.

В опублікованих колективних наукових працях у дисертації використані 

лише ті положення та досягнення, що є результатом розробок самого здобувана. 

Це конкретизовано у списку публікацій, який у розгорнутому вигляді наведено 

в дисертації та авторефераті.

Зазначені праці достатньо повно відображають отримані авторкою 

результати наукового дослідження, мають високий теоретико-методологічний 

рівень, охоплюють ключові проблеми й основні теоретичні положення, 

викладені у дисертаційної роботі, відображають її зміст та оприлюднені 

широкому колу фахівців.

Теоретичне та практичне значення наукових результатів

Наукове дослідження виконано особисто дисертанткою, має теоретичну 

та практичну значущість. Отримані Ш умською С.С. результати є суттєвим 

внеском у розвиток методології капіталізації та системного моделювання для 

оцінювання впливу фінансових чинників на економічну динаміку та розвиток 

країни.

Практична спрямованість отриманих результатів підтверджується

доведенням основних теоретико-методологічних положень до рівня науково

обґрунтованих пропозицій та рекомендацій, які використано в діяльності

центральних державних органів України (довідка про впровадження від

10.02.2021 № 135-16/77-1). Основні науково-практичні результати використані у

роботі Секретаріату Президента України, Верховної Ради України, Ради

національної безпеки і оборони України, М іністерства розвитку економіки,

торгівлі та сільського господарства України (раніше -  М іністерство економіки
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України), М іністерства фінансів України, Рахункової палати України, Ради 

Національного банку України, що підтверджено такими наукова-аналітичними 

матеріалами, на які є схвальні відгуки. Зокрема, у 2019-2020 pp.: «Банківський 

кредит в інноваційній моделі розвитку України: динаміка на фоні світових 

трендів, ризики і перспективи» (лист від 18.10.2019 р. № 3022-09/42927-07); 

«Система індикаторів і «Табло індикаторів» для моніторингу макроекономічних 

дисбалансів в Україні» (лист від 27.12.2019 р. №3032-06/56728-07); 

«М акроекономічна збалансованість (система індикаторів для моніторингу 

макроекономічних дисбалансів) для забезпечення стійкості державних фінансів 

та економічного зростання в Україні» (лист від 13.07.2020 № 3031-06/43191-07); 

«Нормативно-організаційні засади проведення форсайт-дослідження в Україні» 

(лист від 18.12.2020 р. № 3013-06/74961-07).

Особистий внесок здобувана полягає в розробці теоретико-методологічних 

основ визначення сутності та ролі капіталізації, впливу фінансових чинників на 

економічну динаміку та розвиток країни, розробці та обґрунтуванні 

концептуальних засад і практичних рекомендацій системного моделювання 

процесу капіталізації в умовах трансформаційних перетворень.

Відповідність дисертації та автореферату встановленим вимогам

Автореферат достатньо повно відображає зміст дисертації та її висновки. 

В авторефераті повною мірою розкрито основні результати, отримані в 

дисертації, новизну, висновки та рекомендації.

У дисертаційній роботі на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук не використано результатів кандидатської дисертації 

Ш умської С.С. на тему "М оделювання взаємодії довгострокового кредитування 

виробництва та інфляції" (08.00.13), яка була захищена на засіданні 

спеціалізованої вченої ради К 016.39.03 в Інституті економіки АН України у 

1994 році.

Опонована докторська дисертація складається з анотацій, вступу, шести

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг

роботи -  552 сторінки, основний зміст викладено на 427 сторінках. Робота
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містить 80 рисунків, 98 таблиць, із яких 6 на окремих сторінках, 11 додатків на 

50 сторінках. Список використаних джерел складається з 579 найменувань і 

займає 50 сторінок.

Зміст і результати наукового дослідження викладено логічно та 

аргументовано, мова дисертації відповідає вимогам, що висуваються до 

наукових робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Дискусійні положення і зауваження щодо змісту дисертації

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи Ш умської С.С. дозволяє 

викласти окремі дискусійні положення й зауваження.

1. У дисертаційній роботі достатньо розкрито результати розроблення

теоретико-методологічних основ капіталізації (розділи 1-3, 5),

запропоновано методологічні підходи до системного моделювання 

економічної динаміки та розвитку, розроблено й представлено реалізовані 

моделі (розділи 3-6), окреслено ризики і стратегічні орієнтири, 

перспективи розвитку (розділ 6). Однак, на нашу думку, доцільно було б 

навести концептуальну схему дисертаційної роботи з огляду на загальну 

ідею та логіку змістовного синтезу на сформованій теоретичній платформі 

представлених у роботі моделей, розрахунків, оцінок щодо ролі 

капіталізації, впливу фінансових чинників на макроперспективи розвитку 

економіки України.

2. Представляючи в роботі систему раннього попередження кризи, авторкою 

згаданий в загальних рисах розроблений програмно-аналітичний 

інструментарій «Система моніторингу оцінки загроз стабільності 

економічного розвитку» (стор. 292-297), але не описаний детально. 

Моніторинг, який призначений для проведення якісного аналізу основних 

макроекономічних показників з метою оцінювання ризику виникнення 

загроз щодо стабільного економічного розвитку України, вже має значну 

практику апробації і було б доречно його представити ширше.

3. Авторка детально аналізує різні аспекти капіталізації фондового ринку та

банківської системи (стор. 187-201). Однак проблеми розвитку сектора
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небанківських фінансових установ у дисертації окремо практично не 

розглядались. Бажано було б більше уваги приділити проблемі низького 

рівня капіталізації страховиків, яка не дозволяє забезпечувати 

відповідальність по великих застрахованих ризиках і призводить до 

перестрахування частини відповідальності щодо застрахованого ризику за 

кордоном.

4. За структурою дисертації має місце деяка нерівномірність викладення

результатів дослідження (передусім, вирізняються більшими обсягами 

розділи 2, 4).

5. У дисертаційній роботі зазначається високий потенціал форсайту як

інструментарію стратегічного планування та прогнозування розвитку в 

Україні (стор. 426-436). Зважаючи на високі ризики щодо успішності 

упровадження технології форсайту в процес державного стратегічного 

планування в Україні, необхідно було б зробити акценти на методичних 

підходах до оцінювання його ефективності, проаналізувати можливі 

наслідки від ігнорування чи невикористання повною мірою даного 

інструментарію в вітчизняній практиці.

6. У роботі недостатньо уваги приділено інструментарію та проблемам

використання інтелектуального аналізу даних, підтримки цілепокладання 

та прийняття стратегічних рішень методами інтелектуального аналізу 

даних. Не згадується й про криптовалюти.

7. У дисертаційній роботі, на нашу думку, необхідно було б згадати про

методичні засади проактивного управління та моделювання проактивного 

механізму прийняття рішень.

8. У тексті дисертації в окремих випадках мають місце стилістичні

погрішності, описки, а також у списку використаної літератури, наявні 

посилання не на першоджерела, а на посібники (позиції 149, 170, 279, 280).

Проте, наведені зауваження й недоліки не зменшують досягнень здобувана

у вирішенні поставлених завдань, не змінюють у цілому загальну високу оцінку

виконаного наукового дослідження, хоча можуть бути предметом наукової
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дискусії під час захисту дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради і 

бути враховані авторкою у подальшій науково-практичній діяльності.

Загальні висновки

Подана до захисту дисертаційна робота Ш умської С.С. за її структурою 

та змістом є завершеною науковою працею, що відповідає загальним вимогам 

до її написання та оформлення. Авторка здійснила самостійне наукове 

дослідження актуальної проблеми щодо розроблення теоретико- 

методологічних основ капіталізації та системного моделювання економічного 

розвитку в умовах трансформаційних перетворень, отримала нові результати, 

які в сукупності вирішують важливі наукові проблеми щодо оцінювання впливу 

процесів капіталізації та фінансових чинників на економічну динаміку й 

розвиток країни. Результати дослідження, що знайшли відображення в 

опублікованих працях здобувана (у монографіях, наукових фахових виданнях, 

виступах на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях) 

відображають основні положення й зміст дисертації. Основні результати, 

сформульовані в дисертаційній роботі, мають як теоретичне, так і прикладне 

значення й можуть бути використані в установах та організаціях, діяльність 

яких пов’язана з аналізом та оцінюванням умов стійкого розвитку України та 

фінансових ринків, а також у вищих навчальних закладах у викладанні окремих 

економічних дисциплін та в подальших наукових дослідженнях.

Дисертаційну роботу виконано на високому науковому рівні. Апробацію 

результатів наукового дослідження слід вважати достатньою. Результати та 

основні положення дисертаційної роботи опубліковані у 9 монографіях, 2 

наукових доповідях та значному обсязі статей у наукових фахових виданнях, 

основні ідеї, які належать особисто авторці, доповідались на міжнародних 

наукових та науково-практичних конференціях. Зміст дисертаційної роботи 

відповідає обраній темі, повністю розкриває її та підтверджує, що авторка 

вирішила поставлені у дослідженні завдання.
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Як результат, за основними ознаками дисертаційна робота Ш умської 

Світлани Степанівни на тему «Капіталізація та макроперспективи розвитку 

економіки України» є самостійною та закінченою працею, що має теоретичне й 

практичне значення для розвитку національної економіки, відповідає вимогам 

М іністерства освіти і науки України до дисертацій, поданих на здобуття 

наукового ступеня доктора економічних наук, які містяться в пп. 9, 10, 12, 13, 

14 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету М іністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. (зі змінами та 

доповненнями), а її авторка -  Ш умська Світлана Степанівна -  заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальностями 08.00.08 -  гроші, фінанси і кредит; 08.00.11 -  математичні 

методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
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