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на дисертаційну роботу ПлєшаковоїНаталії Анатоліївни 
«Фінансова стабільність у забезпеченні фінансової безпеки України», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит 

Фінансова глобалізація, перманентність виникнення фінансових криз 
різного ґатунку, а також масштабність їх негативних наслідків для 
національних економік зумовлюють необхідність прагнення всіх 
економічних агентів до фінансової стабільності та підвищення значущості 
останньої в забезпеченні фінансової безпеки держави. 

Втім, зазначена проблематика, попри численні спроби науковців 
всебічно розглянути сутність, різновиди, чинники, виклики, загрози і ризики, 
складові елементи забезпечення як фінансової стабільності, так і фінансової 
безпеки, містить ще багато невирішених належним чином питань, а відтак 
потребує подальших досліджень, особливо в контексті вивчення місця і ролі 
фінансової стабільності у забезпеченні фінансової безпеки держави. 
Непослідовною й недостатньо ефективною, як свідчить світовий досвід, є й 
практика забезпечення країнами світу фінансової стабільності й фінансової 
безпеки. 

Отже, значущість та логічна незавершеність розробки теоретико-
методологічних засад, методичних підходів та практичних рекомендацій з 
досягнення фінансової стабільності для забезпечення фінансової безпеки 
України робить дисертацію, що сфокусована на дослідженні саме цих питань, 
безперечно актуальною, зумовлює значну наукову та практичну цінність 
отриманих результатів. 

Дисертація тісно пов'язана з планами наукових досліджень 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Поставлена автором мета дослідження, що полягає в поглибленні 
теоретичних засад визначення економічної сутності фінансової стабільності 
та розробці практичних рекомендацій щодо її забезпечення для досягнення 
фінансової безпеки України, зумовила логіку і структуру дисертаційної 
роботи. 

Визначення на цій основі завдань сприяло конкретизації предмета та 
об'єкта дослідження, вибору його методів, що в свою чергу дозволило автору 
виконати дослідження на достатньо високому науковому рівні, зробити 
важливі висновки і пропозиції, які мають як теоретичне, так і практичне 
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значення. 
Аналіз змісту дисертаційної роботи Плєшакової Наталії Анатоліївни 

дозволяє стверджувати, що сформульовані в ній основні положення, 
висновки і рекомендації, які базуються на використанні класичних та 
новітніх поглядів на фінансову стабільність у забезпеченні фінансової 
безпеки держави, є науково обгрунтованими. Обґрунтованість наукових 
положень, висновків і рекомендацій забезпечена кваліфікованим 
використанням автором загальнонаукових та спеціальних методів 
дослідження. 

Наукові положення, висновки та пропозиції, які сформульовані за 
результатами дисертаційного дослідження, повно відображають основні його 
результати, логічно випливають з мети та завдань роботи, а їх достовірність 
підтверджується належним рівнем теоретичного обґрунтування. 

Аргументація основних положень новизни і зміст дисертаційної роботи 
свідчить про глибоке знання дисертантом досліджуваної проблеми, вміння 
працювати з науковою літературою, законодавчими актами та нормативно-
правовими документами в сфері забезпечення фінансової стабільності і 
фінансової безпеки, статистичними та аналітичними матеріалами, 
використовувати на практиці сучасні прийоми та методи наукових досліджень, 
формулювати висновки і пропозиції. 

Достовірність результатів наукових досліджень Плєшакової Натілії 
Анатоліївни підтверджується тим, що вони опубліковані у фахових наукових 
виданнях і використовуються у практиці роботи центральних органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, банківських установах, 
що підтверджено відповідними документами. Крім того, вони 
обговорювалися та одержали позитивну оцінку на 12 міжнародних та 
всеукраїнських науково-практичних конференціях і круглих столах. 

Дисертація складається з трьох блоків: перший носить в основному 
теоретичний характер і присвячений уточненню теоретичних засад 
фінансової стабільності, визначенню її складових та індикаторів оцінки, а 
також значущості у забезпеченні фінансової безпеки держави; другий містить 
переважно аналітичний матеріал з оцінки передумов формування і 
суперечностей забезпечення фінансової стабільності, фінансової безпеки в 
Україні, а також методичні підходи до визначення взаємозв'язку фінансової 
стабільності і фінансової безпеки; у третьому розділі наведені авторські 
підходи до забезпечення фінансової стабільності, формування державної 
стратегії забезпечення фінансової безпеки в умовах соціально-економічного 
зростання. 

Наукова новизна результатів виконаного дослідження полягає в тому, 
що в дисертації розроблено комплекс нових теоретичних і науково-
методичних положень з визначення впливу фінансової стабільності на 
фінансову безпеку держави. Наукова новизна одержаних результатів 
полягає в: 

удосконаленні: 
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тлумачення поняття «фінансова стабільність» завдяки використанню 
таких змістовних характеристик стану фінансової системи, як раціональний 
розподіл і використання фінансових ресурсів, реалізація економічних 
інтересів суб'єктів системи фінансових відносин, абсорбція шоків і 
унеможливлення їх здатності дестабілізуюче впливати на економіку, умова 
забезпечення фінансової безпеки країни; 

підходів до побудови багатофакторної економіко-математичної моделі 
лінійної регресії внаслідок урахування специфіки фінансової системи, 
взаємозв'язку волатильності кредитних дефолтних свопів на державний борг 
від ВВП, зовнішньоторговельного балансу, обсягів внутрішньої торгівлі, 
зовнішнього держборгу, розміру заробітної плати й рівня інфляції; 

подальшому розвитку: 
методичних підходів до реалізації механізму забезпечення фінансової 

стабільності з огляду на виокремлення серед ендогенних чинників, що на неї 
вливають, вразливості і суперечливості системи державного управління 
економікою, низького рівня довіри суб'єктів фінансової системи до урядових 
новацій, суперечливості чинної системи нормативно-правового регулювання, 
а серед екзогенних - політичної дестабілізації, реструктуризації економіки, 
військового конфлікту; 

підходів до формування системи забезпечення фінансової безпеки 
держави, які передбачають наявність для цього таких взаємопов'язаних 
передумов, як інституційно-правова, економічна, а також необхідність 
узгодження економічних інтересів; 

теоретичних підходів до визначення закономірностей розвитку 
фінансової системи держави завдяки розгляду ефективності фінансової 
політики як стабілізаційного чинника забезпечення фінансової безпеки, що 
передбачає розробку індикаторів стабільності фінансової системи, її 
моніторинг, стрес-тестування, формулювання пропозицій з коригування 
фінансової політики. 

Практичне значення результатів виконаного дослідження полягає у 
можливості використання підходів дисертанта до забезпечення фінансової 
стабільності в діяльності Державної служби фінансового моніторингу 
України, Київської обласної ради, АБ «Південний» та навчальному процесі 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Основні результати дисертаційної роботи достатньо повно висвітлені 
в 25 опублікованих автором наукових працях, у т.ч. 7 статтях у наукових 
фахових виданнях (з них 6 - у виданнях, включених до міжнародних 
наукометричних баз, 4 - в зарубіжних виданнях). В дисертації Плєшакової 
Н.А. використані лише ті результати досліджень, які були отримані нею 
особисто. 

Характер видань і зміст наукових праць відповідають встановленим 
вимогам до повноти висвітлення отриманих результатів дисертаційної 
роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 
Кількість, обсяг і якість друкованих праць відповідають вимогам та повною 
мірою відображають наукові результати. 
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За своєю структурою, обсягом та оформленням дисертація 
відповідає вимогам, встановленим до кандидатських дисертацій. 
Автореферат дисертації за своїм змістом ідентично відображає основні 
положення, висновки й пропозиції дисертації. 

Положення дисертації, які кваліфікуються як такі, що мають наукову 
новизну і практичне значення, загалом принципових заперечень не 
викликають. 

Водночас, робота має окремі недоліки та містить дискусійні 
положення. 

1. У формулюванні пункту наукової новизни з удосконалення 
класифікації чинників дестабілізації фінансової системи (с.7) слід 
акцентувати увагу саме на відмінностях авторської класифікації, а не на 
напрямах досягнення фінансової стабільності, а відтак і фінансової безпеки 
держави. 

2. Запропонований дисертантом подальший розвиток підходів щодо 
забезпечення належного рівня фінансової стабільності на основі модернізації 
національної економіки, реформування нормативно-правової й 
інституціональної баз, реалізації пріоритетів фінансової політики зі 
створення сприятливих умов розвитку бізнесу й активізації інвестиційних 
процесів, оптимізації боргового навантаження на державний бюджет та 
залежності від міжнародних фінансових інститутів (с.9) є радше практичною 
значущістю дисертації, ніж її науковою новизною. 

3. На с.38 автор зазначає, що «головною умовою розвитку держави в 
ринкових умовах, на інноваційних засадах є належний рівень фінансового 
забезпечення, критерієм якого виступає фінансова безпека. Фінансова 
безпека як складова економічної безпеки відіграє важливу роль у формуванні 
фінансово-кредитної сфери держави». Втім, такі твердження можуть мати 
право на існування виключно при розгляді фінансової безпеки як системи 
певних заходів. Якщо ж розглядати фінансову безпеку як комплексне 
багатоаспектне явище (яким вона, власне, і є), то, навпаки, належний рівень 
фінансового забезпечення є одним з критеріїв фінансової безпеки, а 
формування досконалої фінансово-кредитної сфери сприяє забезпеченню 
належного рівня фінансової безпеки. 

4. Розділ 2 дисертації зветься «Механізми забезпечення фінансової 
стабільності в Україні». Втім, підрозділ 2.1 містить характеристику 
передумов формування і забезпечення фінансової стабільності з акцентом на 
глобалізаційні процеси, тінізацію вітчизняної економіки, рейтингові оцінки 
різних сфер життєдіяльності країни. Підрозділ 2.2 характеризує динаміку 
окремих проявів фінансової стабільності в Україні в останні роки. До 
характеристики ж механізмів забезпечення фінансової стабільності в Україні 
дисертант безпосередньо вдається лише в підрозділі 2.3. 

Фактологічний матеріал підрозділів 2.2 і 2.3 потребує певної 
актуалізації. 

5. Навряд правомірно стверджувати, як це робить дисертант, що 
інфляція робить національну валюту дорожчою, а різке зниження інфляції 
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може призвести до зниження номінальних доходів (с.78). В зазначених 
ситуаціях все відбувається з точністю навпаки. Неправомірно також зводити 
механізм забезпечення фінансової стабільності лише до набору інструментів, 
які застосовуються державою для збереження стабільності фінансової 
системи. Тим більше, що як інструменти розглядаються різноманітна 
політика, нагляд і регулювання діяльності фінансових організацій і ринків, 
аналіз, публікація звітів (с.85). Потребує посилення й оцінка впливу 
забезпечення фінансової стабільності на рівень фінансової безпеки України. 

6. Навряд представлені в табл. 3.1 Сорок рекомендацій і 9 спеціальних 
рекомендацій з боротьби з фінансуванням тероризму ФАТФ регулюють 
цілісність ринку. При характеристиці органів забезпечення фінансової 
стабільності в Україні на рис.3.2 не зазначені Нацкомфінпослуг, НКЦПФР і 
ФГВФО, які входять до складу утвореної Ради з фінансової стабільності. 
Натомість йдеться про Кабінет Міністрів України та Міністерство 
економічного розвитку та торгівлі, які не беруть участі у діяльності 
зазначеної ради. Некоректною є представлена на рис. 3.4 структура комітету 
з питань фінансової стабільності Бундесбанку. 

7. При викладенні матеріалу підрозділу 3.1 слід було чіткіше зазначити, 
що саме із зарубіжного досвіду забезпечення фінансової стабільності і яким 
чином (з наведенням механізму реалізації) необхідно імплементувати в 
Україні. Підрозділ 3.2 зветься «Світова фінансова криза як чинник 
дестабілізації фінансової стабільності України». Втім, у ньому занадто багато 
уваги відведено загальній характеристиці фінансових криз та їх наслідків, 
досліджень у цій сфері, підходів до оцінки рівня стабільності (с. 125-138). 

8. Незрозуміло, яким чином табл. 3.4 характеризує динаміку Індексу 
фінансового розвитку України. Фактологічний матеріал у підрозділі 3.2, який 
характеризує українські реалії, потребує актуалізації. Зазначена на с.148 Рада 
з фінансової стабільності вже функціонує в Україні. 

9. Дискусійними є твердження дисертанта, що: 
сукупність відносин, спрямованих на створення умов для 

безперервного обігу фінансових інструментів між економічними суб'єктами, 
в узагальненому вигляді утворює фінансову систему (с.37), оскільки, по-
перше, остання не зводиться лише до відносин, а, по-друге, вона 
визначається не лише безперервністю обігу виключно фінансових 
інструментів; 

сутність фінансової безпеки, у загальному й цілому, можна визначити 
як стан економіки, при якому забезпечується формування позитивних 
державних фінансових потоків держави в обсягах, необхідних для виконання 
державних завдань і функцій (с.40), оскільки в такому формулюванні, по-
перше, абсолютизується фінансова безпека держави; по-друге, незрозуміло, 
що мається на увазі під позитивними державними фінансовими потоками; 
по-третє, національна економіка має забезпечувати виконання завдань і 
функцій усіх економічних агентів. 

10. Некоректними є вживані дисертантом дефініції: «фінансово-
політична криза» (с.5 та ін.), «оптимізації...залежності від міжнародних 
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6 

фінансових інститутів» (с.9), «термінова структура кредитного портфеля» 
(с.32), «динаміка реального ВВП України з урахуванням тіні» (с.59), 
«попередження для макроекономічної ситуації» (с.75), «внески в річну зміну 
експорту товарів» (с.77), «інфляційний баланс ризиків» (с.79), «сильний 
рівень податково-бюджетної консолідації» (с.80), «частка бюджетного 
дефіциту у ВВП» і «частка державного боргу у ВВП (с.81), «з боку облікової 
ставки НБУ» (с.85), «вирішення фінансових криз» (с.104), «дестабілізація 
фінансової стабільності» (с.125), «похилий курсовий коридор» (с.165), 
«юридичні і фізичні суб'єкти економічних відносин» і «звітність фінансової 
системи перед суспільством» (с.174). 

В роботі є редакційні погрішності. 
Проте, незважаючи на висловлені зауваження, дисертаційна робота 

є самостійним завершеним дослідженням, в якому отримані нові науково 
обґрунтовані результати, що у сукупності по-новому вирішують 
актуальне науково-прикладне завдання - досягнення фінансової 
стабільності задля забезпечення фінансової безпеки України. 

Робота виконана на достатньо високому теоретико-
методологічному рівні і має наукове та практичне значення. Її 
відрізняють логічність і послідовність викладення матеріалу, 
аргументованість тверджень автора, їх достовірність. 

Все це дозволяє зробити висновок, що дисертаційна робота 
«Фінансова стабільність у забезпеченні фінансової безпеки України» 
відповідає вимогам пп. 9,11-14 Порядку присудження наукових ступенів, 
затвердженого постановою КМУ від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор -
Плєшакова Наталія Анатоліївна - заслуговує присудження наукового 
ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - гроші, 
фінанси і кредит. 

Офіційний опонент: 

Заслужений економіст України, 
доктор економічних наук, професор, 
проректор з наукової роботи 
ДВНЗ «Університет банківської справи 
Міністерства освіти і науки України 

4-І \\ 
О.І. Барановський 

29.12.2016 
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Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.12 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

ВІДГУК 

офіційного опонента, 
доктора економічних наук, доцента, 

професора кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту 
Підхомного Олега Михайловича 

на дисертацію Плєшакової Наталії Анатоліївни на тему 
"ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ", 
яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит 

Уважне й детальне ознайомлення з дисертацією, змістом автореферату 

та фаховими публікаціями Плєшакової Н.А. дає змогу сформулювати 

висновки щодо актуальності, особливостей, логічної структури, наукової 

новизни, практичного значення, а також загальної оцінки дисертаційної 

роботи, основні результати якої подані до захисту. 

Актуальність теми дослідження 

Забезпечення фінансової стабільності належить до першочергових 

завдань економічної політики різних країн в останні десятиріччя і об'єктивно 

актуалізоване зростанням інтенсивності фінансових криз та перманентним 

накопиченням ризиків та дисбалансів у фінансовій системі. Тому важливим 

аспектом наукових досліджень є розроблення рекомендацій щодо 

підвищення стабільності фінансових ринків та державних фінансів. 

Починаючи з 1950-х рр. під впливом американської доктрини 

стратегічної стабільності у світовій науці та практиці аж до 1980-х рр. 

переважало використання понять "безпека" і "стабільність" як синонімів. Але 

з 1990-х рр. поняття "фінансова безпека" набуло іншого змісту, ніж 

"фінансова стабільність". „,, 

від 
Відділ діловодства та архіву 

! Київського національного університету 
! імені Тараса Шевченка 
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Сучасна західна економічна наука питання фінансової безпеки не 

ставить серед пріоритетів дослідження, пов'язуючи безпеку більше з 

національними інтересами, а не питаннями ефективності розподілу ресурсів. 

Однак чимало науковців пострадянського простору питання забезпечення 

стабільності фінансової системи переносять у площину формування 

фінансової безпеки держави. Це зумовлено глибиною попередніх і загрозами 

наступних фінансових криз. Водночас варто зазначити, що аналіз фінансової 

стабільності на основі економіко-математичних моделей все ще не досяг 

значного розвитку через принципову складність моделювання нестандартних 

ситуацій, необхідність урахування численних взаємозв'язків між фінансовою 

системою та реальним сектором економіки, нелінійність динаміки 

макроекономічних та фінансових індикаторів. 

Обрана тема дослідження відповідає сучасним тенденціям державного 

управління фінансовою системою України, а саме створенню Раду з 

фінансової стабільності Указом Президента в березні 2015 р. Відповідний 

орган сформовано з метою обміну інформацією, своєчасного виявлення 

зовнішніх і внутрішніх загроз та системних ризиків для забезпечення 

фінансової стабільності й мінімізації їх негативного впливу на фінансову 

систему держави, а також узгодження упереджувальних заходів та заходів 

швидкого реагування за наявності ознак нестійкого фінансового стану 

банківської системи, а також обставин, які загрожують стабільності 

фінансової системи держави. Наукові завдання, сформульовані та вирішені 

здобувачем відповідають актуальним цілям антикризового управління 

фінансовою системою України. 

Ступінь достовірності й обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Мета дисертаційної роботи визначена як поглиблення теоретичних 

засад визначення економічної сутності фінансової стабільності та розробка 
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практичних рекомендацій щодо забезпечення фінансової стабільності для 

досягнення фінансової безпеки України. 

Мета, об'єкт і предмет дослідження відповідають обраній темі 

дисертації. Зміст сформульованих наукових завдань достатньо повний і 

логічно узгоджений, доповнює недостатньо розроблені іншими дослідниками 

аспекти економічної науки та розкриває поставлену мету. За результатами 

дослідження отримані нові наукові положення, розроблено та обґрунтовано 

нові теоретико-методичні інструменти аналізу фінансової стабільності як 

умови фінансової безпеки України. 

У науковій роботі Плєшакова Н.А. довела глибокі знання щодо 

альтернативних поглядів на поняття фінансової стабільності [с. 13-25] та 

критеріїв її оцінювання у різних країнах і на міжнародному рівні [с. 26-37, 

107-125]. Здобувач не обмежується статичним підходом до тлумачення 

фінансової стабільності, а враховує також динамічні аспекти цього явища та 

здатність фінансової системи до самокоригування. Зокрема, взято до уваги 

характеристику фінансової стабільності як властивості фінансової системи з 

мінімальними витратами змінювати основні характеристики розвитку 

відповідно до трансформацій економічної системи та зовнішніх впливів 

[с. 19-20]. 

Виклад теоретичного матеріалу підкріплений аналізом фактичних 

даних, графічним матеріалом, власними розрахунками. Про достовірність 

сформульованих наукових положень, висновків та пропозицій свідчить їх 

обґрунтованість автором при підготовці наукових доповідей, апробації на 

наукових конференціях, впровадженні отриманих наукових результатів у 

практику та навчальний процес, що підтверджено відповідними довідками. 

Основні наукові положення, висновки та рекомендації, що містяться в 

дисертації, достатньою мірою обґрунтовані й достовірні, а дисертант виявила 

здатність до структурованого, логічного та обґрунтованого викладення 

матеріалу, що характеризує її як зрілого науковця. 

З 
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І 

Структура роботи є логічною, а викладення матеріалу послідовним. 

Наукове дослідження містить чіткі, обгрунтовані визначення понять із 

досліджуваної тематики, які взаємоузгоджені й логічно пов'язані між собою. 

Напрацювання автора опираються на теоретичний фундамент 

економічної науки із широким використанням загальнонаукових методів 

пізнання, а саме: методів порівняння та систематизації, аналізу і синтезу, 

історичного й логічного методів наукового пізнання, методів групування, 

графічного зображення, методів економіко-математичного моделювання 

тощо. 

Дисертаційна робота Плєшакової Н.А. відповідає пріоритетним 

напрямам наукових досліджень у сфері державних фінансів. В основу 

дисертації покладено теоретико-методичні і практичні розробки, що є 

частиною науково-дослідної теми "Модернізація економіки України на 

засадах сталого соціально-економічного розвитку: закономірності, 

протиріччя, ризики" № 11БФ040-01 (реєстраційний номер 011Ш006456), у 

межах якої автором розкрито специфіку антикризового регулювання в 

зарубіжних країнах, обгрунтовано теоретичні підходи й уточнено критерії 

формування концепції фінансової стабільності. 

Новизна основних наукових положень, висновків і рекомендацій 

Серед основних наукових результатів з елементами новизни, 

отриманих автором особисто варто відзначити: 

- визначення поняття "фінансова стабільність" як стану фінансової 

системи, за якого раціонально розподіляються та використовуються 

фінансові ресурси, реалізуються економічні інтереси всіх суб'єктів системи 

фінансових відносин, абсорбуються шоки та унеможливлюється їх здатність 

чинити дестабілізуючий вплив на економіку, що є умовою забезпечення 

фінансової безпеки країни [с. 21-22]; 

4 
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- підходи до побудови багатофакторної економіко-математичної моделі 

лінійної регресії з урахуванням специфіки фінансової системи України, 

основним індикатором фінансової стабільності якої виступає кредитний 

дефолтний своп (С08) . При визначенні напрямів забезпечення фінансової 

стабільності як умови фінансової безпеки України, запропоновано 

використовувати багатофакторну модель, що відображатиме найтісніший 

взаємозв'язок волатильності кредитних дефолтних свопів (С08) на 

український державний борг від впливу певних факторів - макроекономічних 

показників: обсягу ВВП, зовнішньоторговельного балансу, обсягів 

внутрішньої торгівлі, обсягу зовнішнього державного боргу, розміру 

заробітної плати, індексу споживчих цін [с. 95-102]; 

- теоретичні засади та методика реалізації механізму забезпечення 

фінансової стабільності України, що дає змогу виявити та систематизувати 

фактори впливу на фінансову стабільність, зокрема, вплив ендогенних 

факторів, а саме: вразливість і суперечливість системи державного 

управління економікою, низький рівень довіри суб'єктів фінансової системи 

до урядових нововведень, суперечливість та необхідність удосконалення 

системи нормативно-правового регулювання, а також екзогенних, що діють 

поза фінансовою системою, а саме: політична дестабілізація, структурна 

переорієнтація економіки, військовий конфлікт на території держави [с. 92]. 

Теоретична і практична значущість результатів дослідження 

Наукові положення, висновки та рекомендації, отримані дисертантом 

за результатами дослідження, є певним внеском у поглиблення існуючих 

теоретичних засад досягнення фінансової стабільності як чинника фінансової 

безпеки України. 

Наукове значення результатів дисертаційної роботи полягає в розвитку 

теоретичних засад та обгрунтування стратегічних пріоритетів, методів, 

важелів управління фінансовою стабільністю України. Розроблено нові 
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орієнтири для аналізу взаємозв'язків фінансової стабільності та фінансової 

безпеки держави. 

Вагому теоретичну цінність має висвітлення зв'язків фінансової 

стабільності із ціновою стабільністю, фінансовими кризами, системними 

ризиками, фінансовою стійкістю та крихкістю банківської системи [с. 23-25]. 

Здобувач цілком слушно вказує, що з позицій економічної політики держави, 

фінансова стабільність не є самоціллю. Разом з тим, її підтримка, як і 

підтримка цінової стабільності, є необхідною умовою для забезпечення 

сталого економічного зростання в країні. 

Дисертант виявляє, що цінова стабільність є необхідною, але 

недостатньою умовою фінансової стабільності, та пропонує цілі монетарної 

та фінансової стабільності розглядати як рівнозначні орієнтири економічної 

політики. Здобувач під крихкістю фінансової системи розуміє такий її стан, в 

якому вона є негнучкою до негативних впливів і навіть за незначних 

негативних шоків переходить в стан фінансової дестабілізації. Характерною 

особливістю даного стану є те, що у фінансової системи відсутній "запас 

міцності". Причиною крихкості фінансової системи може стати порушення 

балансу між стабільністю і вразливістю усередині фінансової системи в 

результаті накопичення надмірних ризиків і появи інших вразливостей або 

зниження "запасу міцності" фінансової системи в результаті сильної або 

тривалої дії зовнішніх факторів. 

Практична значущість результатів дослідження підтверджується їх 

використанням у діяльності АБ "Південний", комісії Київської обласної ради 

з питань бюджету та фінансів, Державної служби фінансового моніторингу 

України. Основні положення та результати дисертаційної роботи 

використовуються у навчальному процесі економічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

6 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Повнота висвітлення основних наукових результатів дослідження в 

опублікованих працях 

Ознайомлення зі змістом дисертації та опублікованими працями 

здобувана підтверджує, що наукові положення, висновки та рекомендації, які 

сформульовані у роботі, знайшли повне відображення у 25 наукових працях 

загальним обсягом авторського матеріалу 6,11 д.а., у тому числі 7 статей у 

фахових наукових виданнях (особисто автору належить 2,99 д.а.), з яких 6 

статей опубліковано у виданнях, які входять до міжнародних 

наукометричних баз даних; 4 статті обсягом 1,08 д.а. - в іноземних наукових 

виданнях, з яких 1 стаття належить до міжнародної наукометричної бази 

даних; 14 публікаціях обсягом 2,04 д.а. - за матеріалами конференцій та 

круглих столів. 

Автореферат у повній мірі розкриває основні наукові результати, які 

дисертант отримав у процесі дослідження, а також ступінь новизни розробок 

і рекомендації щодо можливостей практичного застосування одержаних 

результатів наукового дослідження та є ідентичним змісту дисертації. Таким 

чином, повнота викладу основних результатів дисертації відповідає чинним 

вимогам МОН України. 

Дискусійні положення та недоліки дисертації 

Відзначаючи змістовність і багатоаспектність представленої до захисту 

дисертації, ґрунтовне дослідження важливої наукової проблеми, за окремими 

положеннями, висновками та рекомендаціями, наведеними у дисертаційній 

роботі, слід зробити наступні зауваження, які в окремих випадках мають 

рекомендаційний характер та слугують підставою для їх обговорення в 

дискусійному порядку: 
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1. Розглядаючи низку різнопланових визначень фінансової 

стабільності, здобувач не достатньо чітко виражає власну думку щодо 

окремих визначень чи їх відносно однорідних груп [с. 16-21]. 

2. Ґрунтовно дослідивши широке коло критеріїв фінансової 

стабільності, сформованих у зарубіжній та міжнародній практиці автор не 

завжди пояснює доцільність і можливість їхнього використання в Україні 

[с. 123-125]. 

3. Досить дискусійною видається теза здобувача про те, що майже всі 

фактори, які дестабілізують фінансове становище в державі, є результатом 

дій відповідних державних структур на макрорівні та мікрорівні, тобто 

залежать від основних положень фінансової політики, зокрема, монетарної 

політики, здійснюваної законодавчою і виконавчою владою, а потім 

поглиблюються й посилюються на мікрорівні - на рівні підприємницьких 

структур і фізичних осіб [с. 46]. Якщо держава дійсно переважно дестабілізує 

фінанси країни, то які чинники забезпечують їхню стабілізацію достатню для 

функціонування економіки всупереч дестабілізуючим впливам? В цьому 

контексті незрозуміла позиція здобувача щодо вибору між економічним 

лібералізмом і втручанням держави в економіку. 

4. Існує певна невідповідність між характеристиками фінансової 

стабільності, відображеними в авторському визначенні цього поняття 

(раціональний розподіл, реалізація інтересів, абсорбування шоків) [с. 21-22], 

та висновком щодо основних ознак стабільності фінансової системи, до яких 

здобувач відносить наступні: наявність впорядкованості функціонування і 

розвитку елементів фінансової системи; наявність зворотного зв'язку між 

окремими елементами, як один з одним, так і фінансовою системою в цілому; 

наявність фінансових інструментів державного регулювання; наявність 

якісного нормативно-правового та інформаційного забезпечення; 

керованість, як фінансової системи в цілому, так і окремих її елементів; 

наявність саморегулюючих властивостей фінансової системи; спроможність 

фінансової системи протидіяти збуренням та повертатись в положення 
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• 

рівноваги у разі відхилень; спроможність фінансової системи зберігати 

параметри у чітко визначених межах протягом тривалого часу [с. 47]. 

5. Не зовсім зрозуміла позиція автора щодо прогнозної цінності низки 

показників, приміром, динаміки промислового виробництва, зовнішнього 

боргу як індикаторів високоймовірних кризових явищ [с. 88, 97-98]. 

Відповідні оцінки в різних частинах тексту роботи мають суперечливий 

характер. 

Висловлені зауваження пов'язані, переважно, з дискусійністю окремих 

положень і недостатнім їх обгрунтуванням, а тому вони не мають 

принципового характеру і не знижують загальної позитивної оцінки роботи. 

Загальний висновок 

Дисертаційна робота Плєшакової Наталії Анатоліївни на тему 

"Фінансова стабільність у забезпеченні фінансової безпеки України", подана 

на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит», є цілісним, завершеним, самостійно 

виконаним науковим дослідженням, яке містить належним чином 

обгрунтовані висновки та пропозиції щодо підвищення рівня фінансової 

стабільності національної економіки України. 

Тема представленої на захист дисертаційної роботи повністю 

відповідає паспорту спеціальності 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит та 

розвиває напрям досліджень "Фінансова безпека держави, суб'єктів 

підприємництва та фінансових інститутів". 

Мету та завдання, поставлені в дисертаційній роботі, досягнуто і 

успішно вирішено. Дисертація є добре структурованою, в ній витримано 

логічну послідовність викладу теоретичних положень. 

Автореферат і опубліковані автором наукові праці повністю 

відображають зміст дисертації, результати дослідження, наукову новизну та 

практичну значущість. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Згідно з вищезазначеним можна зробити висновок, що дисертаційна 

робота на тему "Фінансова стабільність у забезпеченні фінансової безпеки 

України" відповідає вимогам пп. 9, 11, 12, 13, 14 "Порядку присудження 

наукових ступенів", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами та доповненнями), нормативним 

актам МОН України, а її автор - Плєшакова Наталія Анатоліївна - заслуговує 

на присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. 

Офіційний опонент: 

доктор економічних наук, доцент, 
професор кафедри фінансів, 
грошового обігу і кредиту 
Львівського національного університету 
імені Івана Франка О.М. Підхомний 

Підпис завірено: 
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