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Актуальність геми дисертаційного дослідження. Формування інноваційно- 
інвестиційної моделі розвитку суспільства, що сприяє оновленню, відродженню та 
набуттю нових його рис. в умовах інтеграції та глобалізації суттєво посилює вплив 
чинників «економіки знань» на всі сфери життєдіяльності і потребує зміни парадигми 
фінансового розвитку з посиленням ролі капіталу. Практика доводить, що процеси 
економічного зростання та розвитку знаходяться сьогодні в площині активізації процесів 
капіталізації економіки. Це означає, що вкрай важливим стає не тільки обгрунтування ролі 
різних форм капіталів як драйверів зростання, але й визначення причин та мінімізації їх 
участі у формуванні негативних трендів та асиметрій економічного розвитку, особливо за 
умов глобальних фінансових криз чи настання пандемії COVID-19.

Таким чином, дослідження питань, пов’язаних із сукупним капіталом, що являє 
собою синергію різних його форм, у контексті сучасних викликів відповідає і сучасним 
викликам розвитку вітчизняної наукової думки, які є затребуваними у контексті 
визначення перспектив стійкого розвитку. Гака постановка завдання вимагає формування 
нової теоретико-методологічної платформи дослідження феномену капіталізації та 
обгрунтування ефективних механізмів її функціонування, що базуватимуться на 
перевірених часом теоретичних концепціях, емпіричних дослідженнях га кількісних 
оцінках впливу різних фінансових детермінант.

У цьому контексті, дисертаційне дослідження Шумської Світлани Степанівни, яке 
присвячене розробці теоретико-методологічних основ капіталізації та системного 
моделювання економічного розвитку, є актуальним та своєчасним, а отримані результати 
сприятимуть розв’язанню поставлених важливих науково-прикладних проблем.

Зв'язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. Актуальність 
дисертаційної роботи підтверджується тим. що вона виконана в рамках низки науково- 
дослідних робіт, основними з яких слід відзначити: «Фактори 
нестабільності в системі моделей економічного зростання» (№ ДР під час
виконання якої автором отримано статистичні оцінки вторинних ефектів змін валютного 
курсу гривні на показники розвитку ринку праці в Україні та зроблено кількісну оцінку 
обсягів втечі капіталів з України за 2000-2011рр.; збалансованість в
системі моделей розвитку економіки України» (№ ДР в рамках якої
дисертантом отримано кількісні оцінки індикаторів (Scoreboard) згідно з європейською 
процедурою визначення макроекономічних дисбалансів, що дозволило виявити наявність 
внутрішніх та зовнішніх дисбалансів у економічному розвитку України; «Чинники і 
треиди економічного зростання в Україні» (№ ДР 011111003 9 74). під час виконання якої 
отримано кількісну динамічну характеристику офшоризації капіталу банківської системи 
України за різними сценаріями щодо переліку країн-офшорів та фінансових центрів; 
проведено аналіз динаміки рівнів офшоризації, розрахованих для різних груп банківських 
установ, що дало можливість визначити ефекти процесу офшоризації в Україні; 
розроблено моделі векторної авторегресії та коригування помилки для аналізу впливу на
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економічне зростання в Україні динаміки внутрішніх макродисбалансів та інструментів 
бюджетно-податкової і грошово-кредитної політики; Мокрот/^ искшнвн еіібогенізації 
економічного розвитку У країни» (№ ДР 011 ~І ’00643?). де автором виокремлено напрямки, 
у розвитку яких серед факторів, що визначають темни економічної динаміки 
розглядаються фінансові детермінанти; проведено оцінювання прямих і опосередкованих 
взаємозв'язків між стабільністю, фінансовим розвитком та темпами економічного 
зростання: доведено важливу роль теоретичних та емпіричних моделей ендогенного
зростання у виявленні синергетичного характеру та трансформації форм капі талу.

Участь у виконанні НДР госпдої овірної. програмно-іИіьової та конкурсної 
тематики дозволило автору здійснити розробку аналітичного інструментарію для системи 
супроводження бюджетною процесу в Україні та обгрунтувати сценарне прогнозування 
розвитку економіки України на період до 2015 р. (проект: .. Інше іскшуа іміч

автоматизована інформаційно-аналітична система ті правої).>п і тої бюджетного 
птпіесу на базі вітчизняної суперЕОМ» (№ ДР Dl ЇМ дООО~(о здійснити оцінку 
монетарного забезпечення економічного зростання в Україні та впливу динаміки грошової 
маси, інфляції, валютного курсу на темпи економічного зростання у 2009-2015 р. 
(«Можливості і перспективи модернізації економіки України» Ьлок-1 «Умови, фактори 
та прогноз прискорення економічного зростання в У країні і 2016-2020 рр.» (№ ДР 
0 1 151100526Н): визначити перелік індикаторів макроекономічних дисбалансів в частині 
показників фінансової сфери економіки та науково обгрунтував и параметри граничних 
рівнів основних індикаторів у річному вимірі («Макро св іт и  нічна збалансованість для 
забезпечення стійкості <>ср тавннх фінансів та економічного зростання в Україні» (№ ДР 
011 НІ!100535); обірунтувати вибір виду, структури, методів для Форсайт-дослідження 
"Економіка України 2050" та виокремити основні критерії оцінки якості національних 
форсайт досліджень («Інституційно-організаційні основи проведення Форсайт- 
дослідження «Економіка України -  2050». Е т а п і « Е т а п  1. Іаеади <І>орсаііш- 
юсліОжения «Економіка У краіни 2020"" (2020р.) (№ ДР о ) 201 '101300)

Оцінка обгрунтованості та достовірності наукових положень, висновків та 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дослідження ІПумської С.С. 
«Капіталізація та макроперспективи розвитку економіки України» є завершеною роботою, 
що характеризується грунтовністю та логічністю висновків. Дисертаційна робота є добре 
сгруктурованим. якісно оформленим науковим доробком, що грунтується на глибокому 
аналізі та систематизації ключових положень теорії капіталу, вартості капіталу, 
економічного зростання, концепції стійкого розвитку, на фаховому аналізі необхідних 
документів чинною вітчизняною та європейською законодавства, статистичних даних 
національних та міжнародних органів статистики, сучасних підходах до моделювання та 
прогнозування розвитку економічних систем.

Об'єктивність та повнота наукових положень, висновків та рекомендацій 
базуються на опрацюванні значної кількості вітчизняних та зарубіжних джерел, 
використанні сучасних методів наукового пізнання та підтверджуються документами про 
впровадження результатів дослідження в діяльність органів державної влади.

Достовірність одержаних результатів забезпечується адекватністю завдань 
дисертаційного дослідження, що чітко і ясно сформульовані, та досягнутої мсти, яка за 
авторським визначенням, полягала у розробці теоретико-методологічних основ 
капіталізації та системного моделювання економічною розвитку в умовах 
трансформаційних пере творень.

Предмете) визначені 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 розви ток, дозволили автору



здійснити системний аналіз процесів капіталізації га отримати оцінку макроиерспектив 
розвитку економіки України. Мета та завдання дисертації повністю відображають основні 
аспекти дослідження та визначають послідовність викладу наукового матеріалу. Аналіз 
висновків і рекомендацій, наведених у дисертаційній роботі ІІІумеької С.С. дає підстави 
стверджувати, що поставлену мету досягнуто.

Під час проведення наукового дослідження використано загальнонаукові га 
спеціальні методи: гносеологічний та критико-діалектичний - для формулювання понять 
«капіталізація країни», «фінансовий потенціал країни»; логіко-історичний -  для 
дослідження еволюції поняття «капіталізація»; метод класифікації та типології -  при 
виокремленні класифікаційних ознак для розгляду структури фінансового потенціалу; 
синергетичний -  при дослідженні трансформації га взаємодії різних форм капіталу; 
статистичний, графічний, табличний -  для предметного відображення результатів 
теоретичного і статистичного аналізу даних.

Інформаційну базу дослідження створено на основі матеріалів ООН. ОЕСР. 
Свростату. МВФ. Світового банку, звітів Міністерства фінансів України, статистичних 
показників у країнських та зарубіжних офіційних джерел, даних Державного казначейства 
України. Національного банку України, законодавчих та нормативно-правових актів 
України та СС. вітчизняних і зарубіжних аналітичних матеріалів, професійних публікацій, 
власних теоретико-методологічних розробок.

Дисертаційна робота логічна і чітко структурована. виклад текстів розділів 
послідовний та логічно узгоджений. Простежується чіткий взаємозв'язок розроблених 
теоретико-методологічних основ, удосконалених положень та обгрунтованих практичних 
рекомендацій. Всі завдання вирішені та відображені у науковій новизні та висновках 
дисертації.

У цілому зміст дисертації, опубліковані праці та автореферат підтверджують 
достатній ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій 
дисертації. Достовірність результатів дослідження підтверджує високий рівень 
теоретичної платформи, а також їх впровадження у практику органів влади, апробація на 
науково-практичних конференціях, опубліковані праці у фахових, зарубіжних та інших 
наукових виданнях.

Таким чином, ступінь обгрунтованості наукових результатів та достовірність 
рекомендацій і висновків в дисертаційній роботі Шумської С.С. відповідають вимогам 
щодо дисертаційних робіт, поданих на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Повнота викладених наукових положень, висновків і рекомендацій дисертації в 
опублікованих працях. Кількість, обсяги і якість друкованих праць дисертантки, а також 
характер видань відповідають вимогам щодо забезпечення повноти й достатності 
висвітлення отриманих результатів дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня 
доктора економічних наук та надають автору право публічного захисту дисертації.

Результати дослідження представлені автором у 80 наукових працях, з яких: 9 
колективних монографій та 2 наукові доповіді, 58 статей у наукових фахових журналах і 
збірниках наукових праць, з них 33 статті у виданнях, які входять до міжнародних 
нау кометричних баз даних (у т.ч. 4 - у  Scopus та 1- у WoS).

Профіль видань та зміст наукових праць відповідають встановленим вимогам щодо 
повноти висвітлення отриманих результатів дисертаційного дослідження на здобуття 
наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальностями 08.00.08 гроші, фінанси 
і кредит та 08.00.11 математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Найбільш вагомі результати дисертаційного дослідження та наукова новизна.
Науковим доробком Шумської С.С. є теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукових проблем щодо розроблення теоретико-методологічних основ капіталізації, 
оцінки впливу фінансових чинників на економічну динаміку та розвиток країни.
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обґрунтування і розроблення концептуальних засад та практичних рекомендацій 
системного моделювання економічного розвитку в умовах трансформаційних 
перетворень.

Найбільш значущими науковими здобутками дисертаційного дослідження є 
наступні положення:

1. Дисертанткою розроблено методологію комплексного аналізу процесів 
капіталізації та оцінки впливу фінансових чинників на економічну динаміку й стабільність 
національної економіки. Використано авторський підхід, який базується на поєднанні 
основних теоретичних положень та емпіричних результатів на основі критичного аналізу 
еволюції теорії! капіталу, теорій і моделей економічного зростання, концепції стійкого 
розвил ку , оцінках реальної економічної динаміки (crop. 66-75). У роботі зроблено акцент 
на необхідності врахування синергетичної природи капіталу та трансформації йою форм 
(crop. 60. 81-82). Представлено ефекти взаємодії фінансіалі зації. соціалізації та 
капіталізації, що в сучасних умовах глобальної нестабільності можуть як провокувати 
кризові явища так і стимулювати економічний розвилок економіки України (crop. 184).

2. У дисертації запропоновано новий концептуальний підхід до розкриття суті та 
оцінювання «кипіт иіііііііІ! країни» (стор. 65), що відображає а) системний процес 
нагромадження капіталу в різних його формах і нарізних рівнях: б) здійснення реальної 
оцінки ринкової вартості різних форм капіталу; в) сферу функціонування економічних, 
виробничих, соціальних та інших відносин, що разом передбачає формування на рівні 
держави ефективного інститудійного середовища та впровадження дієвих механізмів 
регулювання і саморегулювання з метою підвищення рівня капіталізації, а також 
створення умов в частині залучення в обіг непрацюючих ресу рсів і активів, що дозволить 
збільшити величину доданої вартості в економічній системі та активізувати процес 
нагромадження різних форм капіталу.

3. Запропоновано методологічний підхід до оцінки «фінансового пот еш ф иу  
країни» (crop. 146-148). який включає сукупність фінансових ресурсів (що є у наявності та 
які можу ть бути мобілізовані) усіх сфер та ланок фінансової системи, що утворюються за 
рахунок внутрішніх ш зовнішніх джерел, запасів і нагромадження, які в процесі 
виробництва перетворюються у товар чи капітал, а також ресурсів з джерел, які з різних 
причин поки що є недоступними чи незадіяними (але які за наявності необхідних 
механізмів та правовою поля можуть стати джерелом формування реальних фінансових 
ресурсів), які на визначеному часовому проміжку характеризують фінансові можливості 
як окремих суб'єктів економіки, так і країни загалом.

4. У дисертації представлено авторське бачення макроперспектив розвитку країни, 
що формується на основі врахування ключових ендогенних і екзогенних факторів впливу 
та ймовірних ризиків, оцінених з використанням сучасних економетричних та балансових 
методів (crop. 69-76). Переваги такого підходу полягають у можливості перевірити 
дієвість теоретичних концепцій, оцінити фактори зростання та взаємозв'язки між ними, 
визначити напрями розвитку країни. Оцінки макроперспектив можуть були використані 
під час формування державної фіскальної, монетарної, інвестиційної політики на 
середиьострокову та довгост рокову перспективу.

5. В у мовах нестабільності розвитку національної та світової економіки привертає 
особливу увагу розроблений комплексний підхід щодо виявлення та попередження 
чинників кризи (стор. 265-297). який включає систему індикаторів попередження кризи та 
моніторинг макроекономічних дисбалансів. В дисертації наголошено на важливості усіх 
складових системи моніторингу дисбалансів та попередження кризи: а) розробки системи 
індикаторів попередження кризи (стор. 292); б) аналізу динаміки зовнішніх та внутрішніх 
чинників розвитку національної економіки, які можуть провокувати формування 
дисбалансів (crop. 265); в) тестування реального стану індикаторів фінансової 
нестабільності (стор. 276); г) розрахунків граничних меж індикаторів, наприклад за 
європейською процедурою визначення макроекономічних дисбалансів (Macroeconomic
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Imbalance Procedure -  МІР), перевищення яких вкачало б на наявність внутрішніх га 
зовнішніх дисбаланеів у економічному розвитку України. Проте, як констатується в 
дисертаційній роботі, в Україні ще не задіяна процедура реагування на надмірні 
дисбаланса з метою їх нівелювання і запобігання кризовим явищам.

6. За результатами проведеного дослідження удосконалено:
концептуальні положення щодо діагностики рівня офшоризації економіки на основі 

анаїізу й динамічного оцінювання «оф ш оринщ її капіт ан банківської і панами»  (crop. 
370-382):

методологічні підходи до аналізу втрат національного капіталу на основі даних 
платіжного балансу в частині оцінки обсягів виведення капіталів із України та масштабів 
незаконних фінансових потоків та національного багатства, яке зосереджено в офшорних 
юрисдикціях (за оцінками міжнародних експертів) (crop. 311. 383-386):

інструментарій аналізу обсягів та динаміки потоків тіньового капіталу, який 
обслуговує неофіційний сектор економіки України на основі соціологічного дослідження 
масштабів незадекларованої праці в Україні (crop. 312): а також оцінки обсягів 
прихованих від офіційного обороту фінансових потоків шляхом порівняння дзеркальної 
статистики Держкомстату. Свростагу. НБУ (стор. 302-304):

концептуальні положення щодо оцінювання впливу суб'єктивних чинників на 
процеси капіталізації, зокрема запропоновано використання поняття «Онфс/ннцнії Оовіри» 
для характеристики зміни рівня довіри. На основі розкриття сутності поняття 
«диференціал довіри» визначено його особливості, представлено альтернативні кількісні 
оцінки, обгрунтовано практичне значення в соціально-економічних дослідженнях, зокрема 
в контекст і оцінювання ефективності економічної політики (crop.362-370).

7. У дисертаційній роботі дістали подальшого розвитку насту пні позиції: 
деталізація та розширення переліку рівнів капіталізації: а) мікро- (окремого індивіда.

домогосподарства. підприємства, організації); б) мезо- (галузі, території, холдингу. ТНК в 
межах однієї держави); в) макро- (країни, національної економіки): г) мега-
(міждержавних ГИК. групи/союзу країн); д) глобального (світового) (стор. 64):

розширення функцій процесу капіталізації, де поряд із загальноприйнятими 
розподільчою, відтворювальною. стратегічною, інноваційною функціями, виокремлено 
також функцію нарощування потенціалу розвитку суб'єктів капіталізації на різних її 
рівнях (crop. 81):

систематизація концептуальних положень та основних напрямів дослідження 
рівноважних станів в економіці, що дає можливість виокремити різні види фінансових 
дисбалансів. виявити причини їх формування (стор. 255-259);

методолої ічні положення оцінювання ролі іноземного капіталу в економічному 
розвитку країн-реципієнтів на основі оцінки таких домінант мобільності капіталу, як 
довіра, середовище (умови) га політика (регулювання) (стор. 332): моделювання впливу 
іноземних інвестицій на економічну динаміку і зовнішньоторговельні потоки тощо 
(стор.348-352).

Враховуючи вищезазначене, за сукупністю положень, які становлять наукову 
новизну в дисертаційній роботі вона відповідає рівню докторського дослідження.

Практичне значення отриманих результатів. Практична спрямованість 
т р и м а н и х  результатів підтверджується доведенням основних теоретико-методологічних 
положень до рівня нау ково обгрунтованих пропозицій та рекомендацій, які використано в 
діяльності центральних державних органів України. Гак. упродовж 2006-2020 pp. основні 
науково-практичні результати були використані у роботі 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, що підтверджено науково-аналітичними



матеріалами, на які г 43 схвальні відгуки (довідка про впровадження від 10.02.2021 №135
16/77-1).

Зокрема, у 2015-2020 pp. було отримано листи подяки у відповідь на такі 
матеріали:
- "Тенденції розвитку та стійкість банківської системи України", направлені до 

Рахункової палати України (лист від 21.07.2015 р. №135-13/484. відповідь від 
14.09.2015 р. №20-08-1794);

- "Фінансовий офшорний капітал України: географічна структура та динаміка", 
направлені до Рахункової палати України (лист від 24.06.2016 р. №135-13/353. 
відповідь від 08.07.2016 р. №20-1320);

- "Фінансове багатство України в офшорах світу га офшоризація капіталу банківської 
системи", направлено до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (лисг 
від 30.09.201 6 р. №135-13/506. відповідь від 19.10.2016 р. №301 2-06/33289-03);

- "Напрями політики стимулювання економічного зростання в Україні", направлено до 
Верховної Ради України (лист від 20.12.2016 р. №135-13/651. відповідь від 29.12.2016 р. 
№04-30/14-793/319776):

- "Фактори економічного зростання в 2016-2018 pp.". направлені до Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України (лист від 25.06.2018 р. № 135-13/375. 
відповідь від 17.07.2018 р. №301 1-06/30866-07);

- "Вплив монетарних механізмів національних економік на фінансову нестабільність 
України", направлено до Ради Національного банку України (лисг від 18.12.2018 р. № 
1 35-13/708. відповідь від 20.12.2018 р. №10-0007/67845);

- "Система індикаторів для моніторингу макроекономічних дисбалапеів". направлена до 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (лисг від 20.12.2018 р. № 135
13/71 1. 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", направлені 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 Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України (лист від 17.02.2020 р. № 135-13/149. 
відповідь від І 3.07.2020 № 3031-06/43191-07);

- "Нормативно-організаційні засади проведення форсайг-дослідження в Україні", 
направлені 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).

Дискусійні положення га зауваження щодо змісту дисертації.
1. У контексті оцінки макроперспектив української економіки автором 

наголошено на важливості фінансової інклюзії, що може стати драйвером економічного 
зростання (с. 442). як це демонстрували інші країни з ринком, що формується. 
Зазначаючи, що фінансова інклюзія є одним із стратегічних напрямів подальшого 
реформування га розвитку фінансового сектору України, відповідно до провідних 
міжнародних практик га імплементації заходів, передбачених Угодою про асоціацію між 
Україною та СС. на нашу думку доречно було б розглянути конкретні приклади взаємодії
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фінансової та соціальної інклюзії, що зменшують соціальну нерівність і у подальшому 
забезпечуватимуть стійке економічне зростання.

2. Автором цілковито вірно виокремлено домінанти формування та розвитку 
неоіндустріального суспільства (стор. 52-53). де окрім матеріальних, фінансових, 
нематеріальних активів надзвичайно важливою є роль інформації та цифровізації. а також 
соціальних відносин, що надає можливість розглянути еволюцію форм капіталу та 
розширити трактування поняття капіталізації країни, наголосити на важливості 
інегитуціонального капіталу (стор. 65). проте у роботі недостатньо уваги приділено 
розробленню заходів, спрямованих на формування інституційного середовища.

3. В роботі представлено глобальні трансформаційні процеси, що впливають на 
вибір напрямків і особливостей реформування національного фінансового сектора (стор. 
87). серед яких особливої уваги набувають процеси інтернаціоналізації, глобалізації, 
репоналізації. траненаціоналізації. постіндустріалізації та цифровізації. Автор вірно 
зазначає, що саме фактори, пов'язані з функціонуванням фінансової системи економіки 
(додаток 3) наразі набувають ознак першочерговості та перспективності впливу на 
економічне динаміку та дієвості моделі соціально-економічною розвитку країни. Поряд з 
цим. робота додала б в актуальності та практичності якщо б автор розглянув вплив 
планетарною лиха пандемії COVID-I9 на формування та поглиблення асиметрій та 
деструкцій фінансової системи.

4. В дисертаційній роботі автор приділяє достатньо уваги необхідності 
проведення форсайт-дослідження розвитку України, що дозволило б обрати пріоритетні 
напрями розвитку територій, сформувати потенціал довгострокового розвитку, 
сформувати збалансовану систему прогнозування та планування, активувати участь 
населення та експертів з бізнес та наукових осередків до розробки стратегічних 
документів розвитку (стор. 426-436). Але на наш погляд, потребує додаткового 
роз'яснення організаційна система форсайт-прогнозу та критерії оцінки національних 
форсайт-ирограм.

5. Автором представлено сценарні розрахунки рівня офшоризації капіталу 
банківської системи на часовому проміжку 2013-2020 pp. (стор. 370-382). Потребують 
детальною пояснення резу льтати зниження рівня офшоризації капіталу банкіської си геми. 
оскільки не зрозуміло чи це прояв недовіри і виведені з країни капітали залишились в 
офшорах, чи спадний іренд сформовано під дією інших факторів і відображає позитивні 
зрушення.

6. В роботі детально досліджено вплив монетизації та грошово-кредитної 
політики на темпи економічного зростання в Україні (стор. 214-250). однак недостатньо 
уваги приділено ролі валютної політики у контексті її впливу на процеси капіталізації і 
м о б і л ь н о с т і к а 11 і т ал і в.

Оцінка ідеш ичності автореферату й основних положень дисертації. Дисертація 
та автореферат оформлені згідно з вимогами МОП України. Реферат є ідентичним 
дисертації за структурою та змістом, і з достатньою повнотою показує її сутність та не 
містить інформації, яка відсутня у дисертаційній роботі.

Повнота викладу отриманих результатів та їх оформлення можуть бу ти оцінені як 
достатні. Робота маг завершений характер, а наведені в автореферат і наукові положення, 
висновки та рекомендації повністю розкриті й обгрунтовані в текстовій частині дисертації. 
Зміст дисертації викладено доступною мовою, має логічний послідовний виклад, 
аргументацію та наочну візуалізацію завдяки представленню та узагальненню певних 
резу льтатів роботи у вигляді рисунків, таблиць, схем та додатків.

Оцінка змісту дисертації, її завершеності та відповідності вимогам. Дисертація 
складається з анотації, вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел і 
додатків. Загальний обсяг роботи становить 552 сторінки, основний зміст викладено на
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427 сторінках. Робота містить 80 рисунків. 08 таблиць, з яких 6 на окремих сторінках. 1 1 
додатків на 50 сторінках. Список використаних джерел складається із 579 найменувань і 
займає 50 сторінок.

Дисертація ІПумської С.С. «Капіталізація та макроиерснектд і в и  розвитку економіки 
України» є самостійним, комплексним та завершеним науковим дослідженням на 
актуальну гему, що містить глибокі теоретичні висновки та відповідає вимогам МОП 
України. Результати дослідження пройшли широку апробацію на конференціях та круглих 
столах, в тому числі міжнародних.

Матеріали,  п олож ен ия та  нау кові вис новки  кандида тсько ї  дис ер тац і ї  ІПумської  
• •Моделювання взаємоді ї  довгострокового  кредиту ван ня  вироб ниц тв а та інфляці ї» 

(08.00.13) .  яка була зах и щ е на  на засіданні  спец іал ізован о ї  вченої  ради К 0 1 6.39.03 в 
!ііс f п і у і і економіки \ І  І України у 1994 році,  в докторській дисертац і ї  не 
впкорнс юву ватися.

Загальний висновок та оцінка дисертації. ’З у рахуванням новизни, актуальності 
та важливості одержаних автором наукових результатів, ступеня їх обгрунтованості та 
практичної значущості й цінності сформульованих положень, можна зробити висновок, 
що дисертаційна робота Шумеької Світлани Степанівни «Капіталізація та 
макронерепективи розвитку економіки України», є самостійним, логічним, комплексним 
дослідженням, тема якого повністю відповідає паспортам спеціальностей 08.00.08 гроші, 
фінанси і кредит та 08.00.1 1 -  математичні методи, моделі та інформаційні технології в 
економіці

За змістом, оформленням, актуальністю, новизною та науковим підходом, 
дисертаційна робота відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України, які 
висуваються до робіт на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, зокрема 
вимогам, визначеним пунктами 9. 10, 12, 13. 14 «Порядку присудження наукових 
ступенів», що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 
567 зі змінами та доповненнями, а її автор -  Шумська Сві тлана Степанівна, заслуговує на 
присудження наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальностями 08.00.08 -  
гроші, фінанси і кредит та 08.00.11 -  математичні методи, моделі та інформаційні 
технології в економіці.
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