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Постійне ускладнення економічної реальності, пов’язане із інституційним 
розвитком, розвитком технологій, зростанням кількості населення та звуженням 
можливостей для екстенсивного економічного розвитку, очікувано, веде до 
ускладнення предмету економічної науки, її спеціалізації. Як наслідок, це дає численні 
варіанти вирішення окремих проблем, але ускладнює вироблення державної 
економічної стратегії. Це не так помітно для держав, які ще раніше сформували 
ефективну систему інститутів, що сприяють економічному розвитку, але для держав, 
які ще перебувають у її пошуку, така складність сучасного глобального, 
високотехнологічного світу є серйозним викликом. Не випадково сьогодні вже важко 
уявити появу таких всеохоплюючих економічних праць щодо сучасного періоду, яким 
колись стало «Багатство народів» А.Сміта, але водночас інституціональні, 
міждисциплінарні дослідження, які шукають нові відповіді на питання про формулу 
успіху держав, відразу стають затребуваними. Розширення зацікавленості практиків до 
феномену капіталізації дає поштовх до її системного дослідження. У цьому сенсі 
дисертаційна робота Світлани Степанівни Ш умської на тему: «Капіталізація і 
макроперспективи економіки України» є актуальною та важливою з точки зору 
формування фундаментальних засад економічної стратегії держави, яка б спиралася на 
мобілізацію власного потенціалу та побудову взаємодії зі світом, виходячи з власних 
пріоритетів.

Актуальність теми дисертаційної роботи підтверджується її зв'язком із 
науковими програмами ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». 
Теоретико-методологічні та практичні результати дисертації були використані у 
науково-дослідних темах відділу моделювання та прогнозування економічного 
розвитку ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»: «Потенціал 
ендогенного зростання економіки України» (№ДР 0105U003885); «Фактори 
макроекономічної нестабільності в системі моделей економічного зростання» (№ДР



0108U005096); «Макроекономічна збалансованість в системі моделей розвитку 
економіки України» (№ДР 0111U003974); «Чинники і тренди економічного зростання 
в Україні» (№ДР 0111U003974), «Макроперспективи ендогенізації економічного 
розвитку України» (№ДР 0 1 17U006435). У межах зазначених науково-дослідних тем 
дисертанткою запропоновано новий підхід до визначення поняття «фінансовий 
потенціал країни»; здійснено емпіричні оцінки впливу змін валютного курсу гривні на 
показники діяльності підприємств; діагностовано обсяги «втечі» капіталів з України; 
доведено ключову роль фінансової рівноваги для підтримки загальної економічної 
рівноваги; отримано кількісні оцінки обсягів дисбалансів у фінансовій сфері; 
проведено інструментальний аналіз впливу тіньового сектора на темпи зростання 
економіки України.

Суттєві результати отримано дисертанткою у межах виконання НДР 
госпдоговірної, програмно-цільової та конкурсної тематики, серед яких: «Теоретико- 
методологічні проблеми фінансово-бюджетного регулювання соціально-економічного 
розвитку за лотом 1: -  «Фінансово-бюджетні механізми стимулювання економічного 
розвитку в коротко- та довгостроковій перспективі»; за проектом «Інтелектуальна 
автоматизована інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного 
процесу на базі вітчизняного суперкомп’ютера» -  «Розробка першої черги комплексу 
макроекономічних моделей та сценарних оцінок ключових макроіндикаторів розвитку 
економіки для супроводження бюджетного процесу в Україні», «Розробка другої черги 
комплексу макроекономічних моделей та сценарних оцінок ключових 
макроіндикаторів розвитку економіки для супроводження бюджетного процесу в 
Україні», «Програмно-аналітичний інструментарій прогнозування макроекономічних 
показників щодо супроводження бюджетного процесу в Україні»; «Оцінка динаміки 
реального ефективного обмінного курсу гривні за основними товарними групами та 
видами діяльності за 2002-2011 pp.»; «Розроблення сценаріїв розвитку державних 
фінансів України»; «Дослідження методологічних підходів до контролю та 
оцінювання впровадження реформ у сфері державних фінансів»; «Модельні 
розрахунки курсової еластичності цін на окремих сегментах внутрішнього ринку 
України»; «Розробка науково-методичного забезпечення трансферу технологій 
супроводження та використання модуля макропрогнозів інтегрованої інформаційно- 
аналітичної системи супроводження бюджетного процесу в Україні»; «Оцінка 
курсової еластичності експорту та імпорту України»; «Можливості і перспективи 
модернізації економіки України» Блок-1 «Умови, фактори та прогноз прискорення 
економічного зростання в Україні у 2016-2020 pp.»; «Макроекономічна збалансованість 
для забезпечення стійкості державних фінансів та економічного зростання в Україні»; 
«Інституційно-організаційні основи проведення Форсайт-дослідження «Економіка 
України -  2050».

Зазначене дає підстави визнати, що дисертаційна робота Шумської С.С. 
«Капіталізація та макроперспективи розвитку економіки України» виконана на 
актуальну тему, яка має важливе теоретичне і практичне значення.
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Ступінь обгрунтованості та достовірності наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації

Дисертаційна робота Ш умської С.С. є цілісним дослідженням, метою якого є 
розробка теоретико-методологічних засад капіталізації та системного моделювання 
економічного розвитку в умовах трансформаційних перетворень. Мета і завдання 
дисертаційного дослідження сформульовані чітко. Обрані о б ’єкт дослідження 
(національна економіка та процеси капіталізації і фінансового розвитку в умовах 
трансформаційних перетворень і глобальної нестабільності) та предмет дослідження 
(теоретико-методологічні положення, науково-практичні засади та інструментарій 
математичного моделювання оцінки та впливу фінансових чинників, капіталізації на 
економічне зростання і розвиток) дозволили автору здійснити комплексний аналіз 
процесів капіталізації та діагностики макроперспектив розвитку економіки України.

Сформульовані мета і завдання дослідження відображають ключові аспекти 
обраної проблеми і визначають послідовність викладу матеріалу. Ознайомлення із 
сформульованими висновками і рекомендаціями, відображеними у дисертаційній 
роботі Ш умської С.С., дає підстави стверджувати про досягнення поставленої мети.

Заслуговує на увагу та підтверджує обґрунтованість і достовірність наукових 
положень використання широкого масиву наукової літератури, статистичних даних і 
нормативно-правових документів. При виконанні роботи здобувачка використала 
широку сукупність загальнонаукових та спеціальних методів і наукових підходів: 
гносеологічного та критико-діалектичного (для формулювання авторських понять 
«капіталізація країни», «фінансовий потенціал країни»); логіко-історичного (для 
дослідження еволюції поняття «капіталізація»); методів класифікації та типології 
(при виокремленні класифікаційних ознак для розгляду структури фінансового 
потенціалу); синергетичний (при дослідженні трансформації та взаємодії різних форм 
сукупного капіталу); статистичний, графічний і табличний (для наочного 
відображення результатів теоретичного і статистичного аналізу даних); методу 
порівняльного аналізу (для визначення проблем та переваг України, обґрунтування 
вибору стратегічних орієнтирів розвитку).

Інформаційною базою дослідження є статистичні дані українських та 
зарубіжних офіційних джерел, матеріали ООН, ОЕСР, Євростату, МВФ, Світового 
банку, М іністерства фінансів України, Державного казначейства України, 
Національного банку України, законодавчі та нормативно-правові акти України та ЄС, 
вітчизняні та зарубіжні аналітичні матеріали, наукові публікації, а також власні 
наукові розробки.

Аналіз змісту дисертації, опублікованих праць та автореферату підтверджує 
достатній ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, що 
містяться у дисертації і винесені на захист. Достовірність результатів дослідження 
підтверджують високий рівень теоретичного обгрунтування, а також впровадження у 
практику, апробація на численних науково-практичних конференціях, опубліковані 
праці у фахових та інших наукових виданнях.

Дисертаційна робота логічна та чітко структурована, узгоджена за розділами, а
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її основою є взаємозв’язок розроблених теоретико-методологічних положень та 
обгрунтованих практичних рекомендацій. Поставлені завдання вирішені та повною 
мірою висвітлені в науковій новизні і висновках дисертаційної роботи.

Отже, ступінь обгрунтованості наукових результатів і положень та 
достовірність рекомендацій і висновків в дисертаційній роботі Ш умської С.С. 
достатньо високого рівня та відповідають вимогам щодо дисертаційних робіт, 
представлених на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Наукова новизна результатів дослідження
Науковим доробком Ш умської С.С. є теоретичне узагальнення та нове 

розв’язання наукових проблем, пов’язаних із розробленням теоретико-методологічних 
засад капіталізації, оцінки впливу фінансових чинників на економічну динаміку та 
розвиток країни, обгрунтування і розроблення концептуальних засад та практичних 
рекомендацій системного моделювання економічного розвитку в умовах 
трансформаційних перетворень.

Найбільш значущими науковими здобутками дисертаційного дослідження, на 
мою думку, є такі положення.

1. Вагомим внеском у розвиток теоретико-методологічних засад капіталізації є 
запропонована в дисертації концепція фінансового потенціалу держави у його 
широкому розумінні як однієї з базових характеристик економіки, яка визначає 
результативність фінансової стратегії держави (с. 137, 146-148). Така позиція автора 
заслуговує на підтримку, оскільки активізація незадіяних або нераціонально
використовуваних ресурсів, хоча й вимагає складного комплексу заходів державної 
політики, створює значно менше диспропорцій і побічних ефектів, аніж задоволення 
нагальних фінансових потреб за рахунок залучення нових зовнішніх запозичень. У 
дисертаційній роботі представлено авторський підхід до оцінювання фінансового 
потенціалу. Його новизна полягає у структуруванні фінансового потенціалу за
характером використання та можливістю доступу (неактивний та наявний -  активний, 
резервний і тіньовий) (с. 140); у розробці методики уникнення подвійного рахунку -  
врахування фінансів страхування та фінансового ринку, а також ресурсів, що
надходять від світової фінансової системи, як залучених коштів держави, підприємств 
і домашніх господарств та включення до сукупного фінансового потенціалу країни 
виключно власного капіталу фінансових інститутів (с. 145-146). У роботі наведено 
результати авторських розрахунків динаміки сукупного обсягу фінансового
потенціалу України та його структури за суб’єктами формування (с. 150). При цьому 
варто зазначити, що практичну цінність мають не лише отримані кількісні оцінки, але і 
виявлені автором обмеження інформації щодо наявних фінансових ресурсів, які 
вказують напрями удосконалення державного регулювання та статистичної звітності.

2. У дисертаційній роботі розвинуто інструментарій оцінки фінансових 
чинників економічного розвитку та проведено відповідні розрахунки для вітчизняної 
економіки. Зокрема, здобувачка здійснила оцінку достатності грошової пропозиції в 
Україні, порівнявши фактичну динаміку широких грошей із розрахованою на основі
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кількісного рівняння обміну у темпах змін для сценаріїв з урахуванням та без 
урахування зміни швидкості грошей, і виявила, що у кризові роки грошей в економіці 
для активізації її динаміки було недостатньо (с. 227-229). У роботі здійснено низку 
перевірок гіпотези ненейтральності грошей на довгостроковому часовому інтервалі. 
Здійснено оцінку впливу грошей на ВВП на різних часових інтервалах і виявлено його 
посилення після глобальної фінансово-економічної кризи (с. 232-234). Обґрунтовуючи 
гіпотезу, що монетарна політика може виконувати не лише стабілізаційну функцію, 
але й сприяти економічному розвитку, дисертантка за допомогою дистрибутивно- 
лагової моделі оцінила залежність потенційного ВВП (виділений довгостроковий 
тренд із динаміки реального ВВП з використанням фільтра Ходріка-Прескота) від 
широкої грошової маси і виявила, що вплив монетарного імпульсу на потенційний 
ВВП зберігається упродовж чотирьох періодів (с. 237-239). Другим блоком аналізу 
фінансових чинників економічного розвитку, запропонованим у дисертаційній роботі, 
є оцінка впливу зовнішнього світу на українську економіку через монетарні канали. На 
основі побудованої VAR-моделі у роботі здійснено оцінку впливу монетарної політики 
провідних економік на економіку України як взаємозв’язку між показниками, що 
характеризують динаміку реального ВВП України, курсу національної валюти, 
споживчої інфляції та цін виробників промислової продукції, цін на експортну 
сировину та курсу долара США до євро (с. 242-248). З огляду на значний ступінь 
відкритості вітчизняної економіки і активну стимулюючу монетарну політику 
провідних економік на сучасному етапі, отримані результати мають як теоретичну, так 
і практичну цінність. Можна погодитися з вибором для цієї моделі проксі-змінної, що 
характеризує монетарну політику провідних економік у вигляд курсу долара США до 
євро з огляду на найпотужніший перелив ефектів монетарної політики цих економік 
саме через обмінний курс; водночас на основі регресійної моделі в дисертації виявлено 
також і вплив ставок на міжнародних грошових ринках на ключові відсоткові ставки в 
Україні.

3. У дисертаційній роботі отримала подальший розвиток методологія 
оцінювання ролі іноземного капіталу в економічному розвитку країн-реципієнтів, 
зокрема моделювання впливу притоку та відтоку прямих іноземних інвестицій на ВВП 
України (с. 348-349). Розроблена здобувачкою дистрибутивно-лагова модель
дозволила виявити позитивний ефект припливу прямих іноземних інвестицій на 
економічну динаміку в країні не лише в поточному періоді, а ще й упродовж двох 
наступних періодів (с. 350). Особливу наукову та практичну цінність серед 
запропонованого в роботі комплексу моделей оцінки впливу прямих іноземних 
інвестицій, на мою думку, має оцінка цього чинника поряд з іншими джерелами 
інвестицій в основний капітал: за рахунок державного бюджету, місцевих бюджетів, 
кредитів банків, інших позик, власних коштів підприємств і населення (с. 351). У цій 
моделі роль інвестицій за рахунок іноземного інвестора виявилася незначною, на 
відміну від внутрішніх джерел, що, як слушно зазначає дисертантка, відповідає 
результатам подібних досліджень щодо економік інших країн, що розвиваються. 
Натомість, у дисертації виявлено потужний позитивний вплив на економічну динаміку
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в країні інвестицій за рахунок коштів державного бюджету; неоднозначний вплив 
прямих зовнішніх інвестицій на внутрішні, що свідчить про ефект «виштовхування» і 
проблему якості прямих іноземних інвестицій, зокрема, в частині сфер їх вкладення (с. 
352).

4. Вагомим результатом дисертаційного дослідження щодо розвитку 
теоретико-методологічних засад капіталізації є розгляд і оцінка поведінкових факторів 
динаміки капіталізації, зокрема, мотивів трудової міграції (с. 355), мотивів іноземних 
банків залежно від країн походження (с. 359-361), мотивів виведення капіталів в 
офшорні зони та повернення їх в Україну (с. 370), а також запропоноване 
дисертанткою використання поняття диференціал довіри для оцінки результату 
різноспрямованої дії двох потоків капіталу -  відтоку національних капіталів в офшори 
і притоку інвестицій з офшорних зон (прояв довіри) (с. 362-369).

5. Важливе наукове значення з точки зору оцінки та розроблення політики 
активізації фінансового потенціалу країни має обгрунтоване здобувачкою 
удосконалення методології та авторські оцінки офшоризації капіталу банківської 
системи України (с. 371-382). Наукова новизна методики, запропонованої в дисертації, 
полягає, по-перше, у використанні двох підходів до оцінок офшоризації -  
«офіційного» (за місцем реєстрації капіталу) та «реального» -  з урахуванням прямих 
та опосередкованих зв’язків акціонерів; по-друге, у здійсненні оцінок офшоризації 
відповідно до різних переліків офшорів -  офіційного переліку офшорних зон в 
Україні, переліку держав, до яких застосовуються принципи регулювання 
трансфертного ціноутворення, та переліку, затвердженого ОЕСР; по-третє, у 
здійсненні динамічних оцінок офшоризації за період 2007-2020 pp.; по-четверте, у 
здійсненні оцінок офшоризації банківського капіталу за групами банків в Україні 
(с. 374-379, додаток М).

6. Окрім оцінки явища офшоризації, що відображає легальні потоки капіталу, 
але свідчить про структурні та інституційні проблеми в економіці та характеризується 
особливими ризиками, в дисертації удосконалено методику оцінки ще однієї важливої 
складової фінансового потенціалу, яка виходить за межі правового поля, але є 
надзвичайно масштабною -  «втечу» капіталів, масштаби тіньових і незаконних 
фінансових потоків та обсяг національного багатства в офшорних юрисдикціях (с. 382, 
385, 389). Зокрема, дисертантка порівняла динаміку щорічних обсягів незаконних 
фінансових потоків з України з динамікою прямих іноземних інвестицій, виявивши, 
що вже з 2008 р. втеча національних капіталів перевищувала надходження іноземних 
ресурсів (с. 386).

7. У рецензованій дисертаційній роботі отримала подальший розвиток 
методологія дослідження рівноважних станів і фінансових дисбалансів у економіці. 
Зокрема, доповнено перелік ключових напрямів дослідження рівноважних станів у 
економіці (загальна, часткова, рівновага окремих суб’єктів) рівновагою системи 
(узгодженістю характеристик, співвідношенням елементів) (с. 258). Серед прикладів 
порушення такої рівноваги дисертантка слушно виокремлює низьку частку обсягів 
виробництва і продукції високих технологій у загальному випуску обробної
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промисловості, регіональні дисбаланси на ринку праці, незначну частку малого і 
середнього бізнесу у формуванні ВВП. Новизною і практичною цінністю 
характеризуються результати, отримані в роботі щодо взаємозв’язку дисбалансів у 
фінансовій сфері України, зокрема, між інвестиціями та заощадженнями, сальдо 
зведеного бюджету, державним зовнішнім боргом і загалом між внутрішніми та 
зовнішніми ресурсами розвитку (с. 266-275); оцінка наявності макроекономічних 
дисбалансів в Україні упродовж 2009-2019 pp. за європейською процедурою МІР 
Scoreboard (с. 284-286); емпіричні оцінки впливу дисбалансів на стабільність і темпи 
економічного зростання в Україні (с. 287-291).

Враховуючи зазначене вище, за сукупністю положень, які становлять наукову 
новизну дисертаційної роботи, вона відповідає рівню та вимогам, що висуваються до 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Ідентичність автореферату та основних положень дисертації
Автореферат за структурою та змістом є ідентичним дисертації, достатньою 

повнотою відображає її сутність і не містить інформації, яка відсутня у дисертаційній 
роботі.

Дисертація та автореферат відповідають вимогам щодо дисертацій на здобуття 
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

Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих працях
За результатами дослідження опубліковано 80 наукових праць, із яких: 9 

колективних монографій та 2 наукові доповіді, 58 статей у наукових фахових 
журналах і збірниках наукових праць, із них 33 статті у виданнях, що 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, що 
засвідчують апробацію матеріалів дисертації.

Кількість, обсяг і якість друкованих праць дисертантки, а також характер 
видань відповідають вимогам МОН України щодо забезпечення повноти та 
достатності висвітлення отриманих результатів дисертаційної роботи на здобуття 
наукового ступеня доктора економічних наук і надають здобуванні право на публічний 
захист дисертації.

Практичне значення одержаних результатів
Практичне значення отриманих результатів підтверджується доведенням 

основних теоретико-методологічних положень до рівня науково обгрунтованих 
пропозицій та рекомендацій, які використано в діяльності центральних державних 
органів України (довідка про впровадження від 10.02.2021 № 135-16/77-1).

Про затребуваність результатів дослідження Ш умської С.С. свідчать схвальні 
відгуки експертів, що підтверджено 43 листами (отриманими упродовж 2006-2020 pp.),
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підписаними керівниками Секретаріату Президента України, Верховної Ради України, 
Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України (раніше -  Міністерство економіки 
України), Міністерства фінансів України, Рахункової палати України, Ради 
Національного банку України.

Зокрема, у 2018-2020 pp. в органи влади були направлені такі доповідні записки 
та науково-аналітичні матеріали:

- «Фактори економічного зростання в 2016-2018 pp.», направлено до 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (лист від 25.06.2018 р. № 135
13/375, відповідь від 17.07.2018 р. №3011-06/30866-07);

- «Вплив монетарних механізмів національних економік на фінансову 
нестабільність України», направлено до Ради Національного банку України (лист від
18.12.2018 р. № 135-13/708, відповідь від 20.12.2018 р. №10-0007/67845);

- «Система індикаторів для моніторингу макроекономічних дисбалансів», 
направлено до М іністерства економічного розвитку і торгівлі України (лист від
20.12.2018 р. № 135-13/711, відповідь від 26.12.2018 р. №3032-06/57160-07);

- «Банківський кредит в інноваційній моделі розвитку України: динаміка на фоні 
світових трендів, ризики і перспективи», направлено до Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України (лист від 30.09.2019 р. № 135- 
13/649,відповідь від 18.10.2019 р. № 3022-09/42927-07);

- «Система індикаторів» і «Табло індикаторів» для моніторингу 
макроекономічних дисбалансів в Україні» направлено до Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України (лист від 20.12.2019 р. № 135
13/849, відповідь від 27.12.2019 р. №3032-06/56728-07);

- «Макроекономічна збалансованість (система індикаторів для моніторингу 
макроекономічних дисбалансів) для забезпечення стійкості державних фінансів та 
економічного зростання в Україні», направлено до М іністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України (лист від 17.02.2020 р. № 135-13/149, 
відповідь від 13.07.2020 р. №3031-06/43191-07);

- «Нормативно-організаційні засади проведення форсайт-дослідження в Україні», 
направлено до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України (лист від 10.12.2020 р. № 135-13/725, відповідь від 18.12.2020 р. № 3013
06/74961-07).

Такий перелік впроваджень у діяльність органів державної влади підтверджує 
суттєве практичне значення одержаних у дисертаційному дослідженні результатів.

Оформлення та стиль дисертації, відповідність визначеній спеціальності, 
відповідність змісту та оформлення автореферату вимогам МОН України

Дисертація складається з анотацій, вступу, шести розділів, висновків, списку 
використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи становить 552 сторінки, 
основний зміст викладено на 427 сторінках. Робота містить 80 рисунків, 98 таблиць, з 
яких 6 на окремих сторінках, 11 додатків на 50 сторінках. Список використаних



джерел складається із 579 найменувань і займає 50 сторінок.
Дисертаційна робота написана літературною мовою з дотриманням 

стилістичних норм і наукового стилю викладу результатів дослідження. 
Характеризується цілісністю, змістовною завершеністю, логічною послідовністю 
викладу опрацьованих здобувачкою положень, висновків, рекомендацій. У роботі 
структурно поєднуються теоретико-методичні аспекти дослідження з прикладним 
характером розроблених пропозицій та рекомендацій, які грунтуються на поглиблених 
дослідженнях практичних аспектів досліджуваної проблеми та вирізняються високим 
рівнем їх обгрунтованості. Мовностилістичне оформлення тексту дисертаційної 
роботи здійснене на належному рівні.

Логічна та структурна побудова дисертації демонструє володіння здобувачкою 
методологією і організацією економічних досліджень і відповідає кваліфікаційним 
ознакам. Дисертаційна робота відповідає нормативним вимогам Міністерства освіти і 
науки України, а тема та зміст дисертації відповідають паспортам спеціальностей:
08.00.08 -  гроші, фінанси і кредит; 08.00.11 -  математичні методи, моделі та 
інформаційні технології в економіці.

Дисертація Ш умської С.С. оформлена відповідно до встановлених 
Міністерством освіти і науки України правил і відповідає вимогам до структури 
дисертації та її структурних елементів.

Матеріали, положення та наукові висновки кандидатської дисертації 
Ш умської С.С. "Моделювання 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, в докторській дисертації не 
використовувалися.

Відсутність (наявність) порушень академічної доброчесності
У дисертаційній роботі відсутні порушення академічної доброчесності. 

Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне 
джерело.

Дискусійні положення, рекомендації та зауваження до дисертації
Позитивно оцінюючи наукове та практичне значення одержаних здобувачкою 

результатів, варто вказати й на окремі дискусійні положення, що мають місце в 
дисертаційній роботі.

1. Відзначаючи наукову новизну, теоретичну та практичну цінність 
запропонованого у дисертації підходу до визначення фінансового потенціалу держави, 
варто відмітити, що методика авторських розрахунків фінансового потенціалу України 
представлена занадто стисло. На мій погляд, доцільно було навести дані щодо 
динаміки основних складових ресурсів держави, підприємств, організацій та 
населення. У назві табл. 2.19 доцільно було вказати, про яку частину потенціалу йде 
мова з точки зору характеру використання та можливості доступу: про наявний 
(активний, резервний, тіньовий) чи про наявний та оцінку (частини) неактивного 
(с. 150).
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2. У роботі отримано дискусійні результати щодо ефективності прямих 
іноземних інвестицій як чинника економічного розвитку в Україні -  з одного боку 
виявлено позитивний вплив на ВВП упродовж тривалого часу, а з іншого -  
незначущість впливу на інновації та слабкий вплив на інвестиції в основний капітал (с. 
350-352). На мою думку, така неоднозначність потребує додаткового пояснення, що 
важливо не лише з точки зору дослідження, але й для формування оптимальної 
державної політики у цій сфері.

3. Визнаючи цінність ідеї дисертантки щодо оцінки різниці між відтоком 
капіталів в офшори та їх поверненням у вигляді прямих іноземних інвестицій як 
диференціалу довіри до внутрішніх інституційних умов, варто зазначити, що інші 
аспекти використання цього поняття вимагають додаткового обґрунтування. В тому 
числі, йдеться про обґрунтування заявленої в дисертації переваги диференціалу довіри 
як різниці між крайніми відповідями в опитуваннях над показником балансу довіри, 
що враховує проміжні стани (с. 365). Для аналізу часто достатньо вже проміжних 
станів («переважно довіряю» чи «переважно не довіряю», відповідь «важко сказати» в 
розрахунку балансу довіри не враховується), тоді як крайні стани (особливо повна 
недовіра) іноді охоплює незначну частину сукупності, а тому показник, шо 
характеризує різницю між цими станами, видається менш інформативним.

4. Аналіз втрат національного капіталу здобувачкою розглянуто в частині 
врахування обсягів «втечі» та виведення фінансового капіталу (с. 385-389). Однак, за 
межами дослідження залишились обсяги втрати капіталу в інших формах. Для повноти 
аналізу було б доречно окреслити можливості та напрями оцінювання втрат 
людського, інтелектуального та природного капіталів.

5. У межах дослідження ролі фінансових чинників, що впливають на 
економічний розвиток країни та модернізацію економіки, на мій погляд, було б 
доречно вказати, які фінансові інструменти розвитку з досвіду інших країн можуть 
бути дієвими в українській практиці.

6. У частині розробки концептуальних положень та діагностики рівня 
офшоризації економіки на основі аналізу й оцінювання «офшоризації капіталу 
банківської системи», крім статичних оцінок, у роботі представлено динамічні оцінки 
рівня офшоризації банківської системи (с. 374-381), які відображають сформовані за 
період тренди та дають загальну характеристику цього процесу. У контексті 
визначення ролі банків з офшорним капіталом важливим напрямом дослідження є 
оцінка їх стійкості та був би цікавим порівняльний аналіз результатів їх діяльності з 
даними по банківській системі загалом.

7. Під час дослідження окремих факторів капіталізації та мобільності капіталу, 
на мій погляд, недостатньо уваги приділено фактору очікувань, який в умовах 
нестабільності є важливою характеристикою поведінки різних суб’єктів економіки і 
може швидко змінювати ситуацію на ринках капіталу.

Разом з тим, наведені вище зауваження та дискусійні положення не знижують 
загального високого теоретичного рівня та практичної цінності рецензованої
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дисертації і можуть бути використані здобувачкою в процесі продовження наукових 
досліджень за обраним напрямом.

Загальна оцінка дисертації та її відповідність вимогам «Порядку 
присудження наукових ступенів»

Дисертаційна робота Ш умської С.С. на тему «Капіталізація та 
макроперспективи розвитку економіки України» є самостійно виконаною, цілісною 
науковою працею, яка характеризується новизною і має практичну цінність та 
спрямована на розв’язання важливої наукової проблеми, пов’язаної з розробленням 
теоретико-методологічних основ капіталізації, оцінки впливу фінансових чинників на 
економічну динаміку та розвиток країни, обгрунтуванням і розробленням 
концептуальних засад та практичних рекомендацій щодо системного моделювання 
економічного розвитку в умовах трансформаційних перетворень.

Аналіз змісту дисертації та автореферату дозволяють зробити висновок про те, 
що їх основні положення є достовірними та ідентичними. Автореферат та опубліковані 
наукові праці повною мірою відображають зміст дисертації та основні результати 
дослідження.

Тема та змістовне наповнення дисертаційної роботи відповідають паспорту 
спеціальностей 08.00.08 -  гроші, фінанси і кредит; 08.00.11 -  математичні методи, 
моделі та інформаційні технології в економіці. Обгрунтованість наукових положень 
дисертації, структура, стиль і мова викладу дисертації, повнота її відображення в 
опублікованих наукових працях, результати практичного впровадження, апробація 
результатів дослідження відповідають нормативним вимогам.

На підставі зазначеного вище можна зробити висновок про те, що дисертаційна 
робота «Капіталізація та макроперспективи розвитку економіки України» виконана на 
високому науковому і методичному рівнях, повною мірою відповідає вимогам МОН 
України щодо дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук та 
пунктам 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. (зі змінами та 
доповненнями), а її автор -  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.

Офіційний опонент:

доктор економічних наук, професор,

ДВНЗ «Університет банківської справи» Міщенко В.І.
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