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Дисертаційну роботу Грицишин А.Т. присвячено вельми актуальній і 

досить складній темі -  управлінню міжнародними резервами. Основною метою 

дисертаційної роботи є дослідження особливостей управління міжнародними 

резервами в країнах Центральної та Східної Європи, а також визначення 

факторів, які впливають на формування резервних активів у вищезгаданих 

країнах. Важливість ефективного управління міжнародними резервами 

зумовлена ще і тим, що саме резерви є одним з визначальних чинників 

забезпечення стійкості країни.

Крім того, значне зростанням обсягів міжнародних резервів центральних 

банків протягом останніх років об’єктивно вимагає подальшого дослідження 

процесів, удосконалення управління міжнародними резервами на 

національному рівні і посилення міжнародної співпраці в цій сфері.

Взагалі, дослідження складної теми управління міжнародними резервами 

завжди було, є і буде важливим і актуальним. В різні періоди розвитку 

людської цивілізації цю проблему досліджували найбільш авторитетні і 

впливові особистості свого часу. Достатньо згадати Біблійні настанови царям 

стосовно грошової політики і притчі про управління грошима, наприклад, про 

заритий в землю талант; дослідження Адама Сміта стосовно важливості

відносини.

ВІДДІЛ ДІЛОВОДСТВІ тя Ч0У<Ь. 
Київського національного и

імені Тяраоя Шинним



підтримки стабільного валютного курсу і стримування інфляції для сталого 

розвитку і ринкової демократії; важливість регульовано стабільного валютного 

курсу відстоювали керівники держав, наглядових рад і центральних банків 

європейських країн X X го сторіччя -  Людвіг Ерхард, Герасимус Арсеніс, Георгій 

Матюхін, Валерій Геєць, 9-й президент світового банку Джеймс Вулфенсон, 

Пол Кругман та багато інших, згаданих в дисертації Анни Тарасівни Грицишин.

Варто особливо виділити посилання дисертанта на одного з 

найавторитетніших та найвпливовіших економістів сучасності -  Нобелівського 

лауреата Пола Кругмана, який в своїх публікаціях навіть на найскладніші теми 

намагається уникати надто наукообразних оборотів лексичного характеру, що є 

гарним прикладом для дослідників.

Наслідки нехтування стабільністю валютних курсів продемонстрували 

багато сучасних економік, в тому числі і політика НБУ 2015-2018 років.

В дисертації присутня солідна інформаційна база дослідження, що 

включає наукові та аналітичні праці українських та зарубіжних учених, 

присвячені різним аспектам управління міжнародними резервами; офіційні 

публікації та статистичні дані групи Світового банку, Міжнародного валютного 

фонду, ООН, ІОНКТАД, СОТ, БМР, ОЕСР, бази даних центральних банків та 

державних комітетів статистики країн ЦСЄ, результати наукових досліджень 

науковців з багатьох країн.

Дисертанткою отримано обґрунтовані результати та поглиблено 

теоретико-методологічних підходи до комплексного дослідження процесу 

управління міжнародними резервами у країнах Центральної та Східної Європи.

В роботі А. Грицишин є багато елементів новизни, серед яких хотілось би 

виділити найбільш значущі. Із застосуванням інструментів економетричного 

аналізу за останні 25 років змодельовано та визначено основні детермінанти 

міжнародних резервів для країн Центральної та Східної Європи -  для 5 країн 

членів Європейського Союзу та зони євро та 5 членів Європейського Союзу, що
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мають в обігу власні грошові одиниці. Визначено динаміку та відмінності 

структурних змін міжнародних резервів цих двох груп країн ІДСЄ.

Також вперше проведено класифікацію детермінантів міжнародних 

резервів шляхом включення до її складу, поряд з групою традиційних факторів, 

низки інституційних чинників, зокрема, факторів взаємозалежності обсягів 

резервних активів у географічних країнах-сусідах,

Стосовно економічної суті міжнародних резервів поки що серед 

провідних дослідників та практиків немає єдиної точки зору. Узагальнюючи 

наведені визначення, дисертантка сформулювала власне, що міжнародні 

резерви -  це високоліквідні зовнішні активи держави, визнані міжнародним 

співтовариством, які використовують для зовнішнього і внутрішнього 

регулювання економіки країни.

Важлива роль міжнародних резервів у врегулюванні фінансової та 

курсової стабільності робить гостро актуальним визначення оптимального 

обсягу резервних активів, якими повинна володіти країна, оскільки занижений 

обсяг резервів істотно обмежує регулятивні можливості держави, а завищений 

-  спричиняє заморожування значної частини національного доходу на тривалий 

період.

З іншого боку, як справедливо вважає дисертантка, кризові явища у 

внутрішній економіці можуть не мати значення, якщо країна забезпечена 

валютною ліквідністю, оскільки валютна криза в багатьох випадках 

супроводжується саме нестачею ліквідних коштів. У цій ситуації центральний 

банк відіграє роль «lender o f last resort» -  кредитора останньої надії, надаючи 

комерційним банкам кредити в національній валюті. Причому центральний 

банк як емісійний центр країни практично не має обмежень щодо обсягу 

надання таких кредитів, але з іноземною валютою є суворі ліміти, оскільки 

відсутній «світовий центральний банк» -  кредитор останньої надії, який 

здатний підтримувати валютну ліквідність усіх країн.



Після довготривалої міжнародної дискусії сучасні вчені дійшли висновку, 

що кількісно визначити оптимальний рівень міжнародних резервів неможливо, 

оскільки на його величину впливає надто багато чинників. Сьогодні існує 

багато показників кількісної оцінки достатності міжнародних резервів. 

Наприклад, відношення міжнародних резервів до імпорту, відношення 

міжнародних резервів до ВВП, відношення міжнародних резервів до грошової 

маси, відношення міжнародних резервів до сальдо платіжного балансу, 

відношення міжнародних резервів до обсягу зовнішніх платежів, відношення 

міжнародних резервів до обсягу платежів з обслуговування зовнішнього боргу 

тощо.

Експериментальні перевірки вищезгаданих підходів фахівцями МВФ 

дали змогу сформулювати та висловити свою позицію щодо визначення рівня 

достатності міжнародних резервів, за якою їх мінімальний рівень повинен 

дорівнювати одній п ’ятій імпорту країни після сплати заборгованості, а 

максимальний -  відповідно, одній третій.

Управління міжнародними резервами -  ще одна проблема, що 

аналізується в роботі А. Грицишин. Це складний та багатогранний процес, який 

передбачає наявність офіційних іноземних активів держави, що перебувають в 

розпорядженні та під контролем відповідних органів для вирішення певних 

завдань. Ефективне управління міжнародними резервами передбачає не лише 

нагромадження міжнародних резервів, а й їхню диверсифікацію. Існує декілька 

моделей, які можна застосовувати для оцінки оптимальної валютної структури 

міжнародних резервів, незважаючи на те, що їх розроблено для управління 

інвестиційними портфелями приватних інвесторів.

Загалом процес управління міжнародними резервами можна трактувати 

як сукупність таких елементів -  формування, зберігання та використання, а 

значне зростання обсягів міжнародних резервів останніми роками поставило 

завдання перед центральними банками країн щодо співпраці у сфері 

компетентного управління міжнародними резервами. Передусім дисертанткою
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приділено увагу чіткості розподілу повноважень та відповідальності між 

особами, які задіяні на всіх етапах управління резервними активами, а також 

прозорості у здійсненні операцій з міжнародними резервами. Також в роботі 

враховано попередній негативний досвід з управління міжнародними резервами 

та пов’язані з ним зовнішні ринкові та операційні ризики. Важливу роль у 

процесі управління міжнародними резервами відіграють такі провідні 

міжнародні фінансові організації як МВФ, Світовий банк, БМР, ЄБРР та інші.

Цікавим також є аналіз особливостей управління міжнародними 

резервами в Україні. Дисертантка аналізує, систематизує та виокремлює шість 

етапів еволюції управління міжнародними резервами НБУ.

Таким чином, системно-функціональний підхід до реалізації поставленої 

мети дозволив дисертантці окреслити коло теоретичних та практичних завдань, 

та вирішити їх в процесі аналітичної роботи над теоретичним та емпіричним 

матеріалом. В результаті проведеного дослідження вдалося усебічно вивчити 

наявні концепції та підходи щодо формування, управління та оптимального 

розміру міжнародних резервів двох груп країн ЦСЄ -  тих, що вже перейшли на 

євро, та тих, що поки що цього не зробили. Дисертанткою отримано чисельні 

цікаві та важливі дослідницькі результати, деякі з них за науковим потенціалом 

та практичною вагою заслуговують на подальшу розробку.

Ці та інші результати дисертаційного дослідження дозволять ліквідувати 

суттєву прогалину, що існує у вітчизняній теорії і практиці щодо проблеми 

міжнародних резервів.

У світлі вище вказаного, дисертаційне дослідження А.Т. Грицишин 

відзначається актуальністю, теоретичною та практичною значущістю. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків та рекомендацій, викладених в 

дисертаційній роботі, достатньою мірою забезпечена використанням загальних 

та спеціальних методів наукового дослідження, теоретичних здобутків 

вітчизняної та зарубіжної національної статистики та міжнародних 

економічних організацій.
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Достовірність отриманих в процесі дослідження теми результатів 

підтверджується також їх широкою апробацією на численних міжнародних та 

вітчизняних конференціях, круглих столах, у яких брала участь авторка 

дисертації; за результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

15 наукових праць.

Автореферат дисертації повністю відповідає змісту виконаного 

дисертаційного дослідження.

Отримані результати дисертаційного дослідження представляють 

конкретну теоретичну і практичну цінність, що відкриває можливості їх 

подальшого використання у практиці наукової та навчальної роботи. Слушним 

буде застосування результатів дослідження в процесі проведення державної 

політики щодо реалізації інтеграційної та євроінтеграційної політики України.

Дисертація А.Т. Грицишин -  це якісне та комплексне наукове 

дослідження високого теоретичного та аналітичного рівня, яке, природно, 

містить недоліки, і по притаманно будь-якій дослідницький роботі:

По-перше, в параграфі 2.2. міститься інформація про структуру 

міжнародних резервів у країнах ЦСЄ, але доцільно було б зробити аналітичне 

співставлення політики ЦБ країн ЦСЄ в галузі формування і особливо 

управління резервами. Оскільки в роботі є спроба проаналізувати гему 

міжнародних резервів в Україні, варто було виокремити корисний досвід 

центральних банків країн ЦСЄ по управлінню міжнародними резервами, і 

зробити рекомендації стосовно запозичення корисного досвіду для НБ України.

По-друге, в параграфі 3.2. сучасна діяльність НБУ носить суто описовий 

характер і включає багато зайвих технічних деталей та посилань. Наприклад, 

містяться довгі цитування нормативних документів НБУ, які мало чим 

відрізняються від загальних Положень ЦБ інших країн; теж саме і стосовно 

Закону України «Про Національний банк України», Положення Національного 

банку України «1 Іро політику управління міжнародними (золотовалютними) 

резервами»; .теж саме і стосовно Інвестиційної декларації. Робота тільки б

б



виграла, якщо б авторка замість констатації і цитування проаналізувала 

реалізацію цих документів при здійсненні політики НБУ в світлі євро- 

інтеграційних устремлінь Україні.

По-третс, в роботі містяться повтори коли йдеться про 10 основних 

показників для оцінювання детермінантів міжнародних резервів для країн ЦСЄ 

(сс. 132, 170), теж саме і при оцінці детермінантів міжнародних резервів 

України, теж саме у третьому розділі на сторінках, коли йдеться про процеси 

моделювання.

Але зазначені зауваження не знижують високого теоретичного рівня та 

практичного значення дисертаційної роботи Грицишин А.Т. Таким чином, 

теоретико-методологічний рівень та практичне значення отриманих результатів 

кандидатської дисертації “Управління міжнародними резервами в країнах 

Центральної та Східної Європи” відповідає вимогам п.п. 9, 11, 12, 13 "Порядку 

присудження наукових ступенів", затвердженого постановою КМУ № 567 від 

24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 

19.08.2015 p., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 p.), а її автор -  

Грицишин Anna Тарасівна безумовно заслуговує на присудження їй 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 -  

світове господарс тво і міжнародні економічні відносини.

Офіційний опонент:
Директор Інституту міжнародного 
ділового співробітництва, 
доктор економічних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України
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офіційного опонента, кандидата економічних наук, доцента 

Шниркова Олександра Олександровича 
на дисертаційну роботу Грицишин Анни Тарасівни 

„Управління міжнародними резервами в країнах 
Центральної та Східної Європи”,

подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Тема дисертаційної роботи Грицишин Анни Тарасівни перебуває у 

руслі сучасних досліджень світової економічної науки з питань 

удосконалення шляхів управління міжнародними резервами, а також має 

важливе теоретичне і практичне значення. Актуальність теми дисертаційної 

роботи зумовлена зростанням обсягів міжнародних резервів центральних 

банків протягом останніх років, що об’єктивно вимагає як удосконалення 

управління міжнародними резервами на національному рівні, так і посилення 

міжнародної співпраці в цій сфері.

Важливість ефективного управління міжнародними резервами 

зумовлена тим, що саме резервні активи є важливим чинником забезпечення 

стійкості країни до шокових потрясінь. Використання ненадійних та 

ризикованих методів управління резервами має наслідком прийняття 

помилкових або неефективних рішень відповідними державними органами 

під час фінансових криз, що, своєю чергою може їх поглиблювати.

за спеціальністю 08.00.02 -  світове господарство 
і міжнародні економічні відносини

Актуальність теми дисертаційного дослідження

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університет 

імені Тараса Шевченка



Результатом використання таких методів є виникнення значних фінансових 

втрат з усіма відповідними наслідками для репутації країни.

Обрана тема дисертаційного дослідження є важливою та актуальною з 

огляду на потребу теоретико-методологічного узагальнення і обґрунтування 

особливостей управління міжнародними резервами у світі загалом, та у 

країнах Центральної та Східної Свропи зокрема. Вищезазначене дає підстави 

стверджувати, що тема дисертаційного дослідження Грицишин А. Т. є 

своєчасною та важливою.

Значною мірою актуальність дисертації обумовлена її новизною, 

науково-практичним значенням, сучасною концепцією дослідження. 

Відповідно до теми, актуальною є мета дисертаційного дослідження -  

«дослідження особливостей управління міжнародними резервами в країнах 

Центральної та Східної Свропи, а також визначення факторів, які впливають 

на формування резервних активів у вищезгаданих країнах», яка має важливе 

макроекономічне значення та відповідає назрілим потребам економічної 

науки.

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами, планами

Дисертаційна робота Грицишин А. Т. є складовою науково-дослідної 

роботи кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів Львівського 

національного університету імені Івана Франка за такими напрямами: 

«Дослідження механізмів інституційних змін та інституційного середовища 

економічного розвитку в країнах Центральної та Східної Свропи» (номер 

державної реєстрації 0110U003149, січень 2010 -  грудень 2012 року); 

«Дослідження проблеми вибору та формування оптимальної траєкторії 

економічного розвитку держав в умовах їх значної торговельної та 

фінансової відкритості» (номер державної реєстрації 0 1 10U000869, січень 

2013 -  грудень 2016 року); «Економічний аналіз структурної трансформації 

інвестиційного та експортного потенціалу у регіонах і країнах світу» (номер 

державної реєстрації 0117U000889, січень 2017 -  грудень 2019 року). У
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межах означених тем особистий внесок автора полягає у поглибленні 

теоретичних підходів щодо дослідження різних аспектів управління 

міжнародними резервами, а також в оцінці достатності, структури та 

основних детермінантів міжнародних резервів у країнах Центральної та 

Східної Європи.

Ступінь обгрунтованості й достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації

Дисертація Грицишин А. Т. є завершеним науковим результатом 

дослідження особливостей управління міжнародними резервами. 

Дисертаційна робота характеризується логічною структурою, послідовністю і 

комплексністю у вирішенні поставлених завдань.

Сформульована мета та поставлені завдання у повній мірі реалізовані 

та обґрунтовані у процесі дослідження, результати якого відображені у 

роботі, а також в узагальненому вигляді сформульовані в авторефераті. 

Висновки дисертації внутрішньо несуперечливі, логічно взаємопов’язані між 

собою, змістовно та адекватно підсумовують досягнуті результати 

дослідження.

З метою всебічного висвітлення проблематики дослідження здобувач 

використовує широку джерельну базу з понад 200 наукових публікацій 

вітчизняних і зарубіжних фахівців з даної тематики, а також офіційних даних 

і матеріалів міжнародних організацій та центральних банків країн 

Центральної та Східної Європи.

Достовірність теоретичних результатів дисертації підтверджується 

статистичною обробкою інформації за допомогою застосування коректних 

методик дослідження та сучасних програмних продуктів. Застосовано методи 

регресійного аналізу, моделювання, порівняльного аналізу, системного 

аналізу наукового пізнання, метод логічного узагальнення, описово- 

аналітичний, статистико-економічний та графічний методи. Текстова частина



дисертації доповнюється великою кількістю таблиць та рисунків, що 

свідчить про вміння автора опрацьовувати та узагальнювати матеріал.

Отримані результати характеризуються достовірністю, науковою 

новизною та практичною цінністю. Висновки узгоджуються з низкою 

основоположних емпіричних досліджень сучасної економічної думки.

Достовірність винесених на захист положень підтверджують довідки 

про впровадження та апробація результатів дисертації на шести міжнародних 

та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях.

Наукова новизна положень, висновків і результатів

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи, авторефератом та 

основними науковими працями здобувана дає підстави зробити висновок, що 

зміст дисертації відповідає її гемі, а основні наукові положення, що 

виносяться на захист, відповідають меті та завданням дисертаційного 

дослідження. Автором поглиблено, системно розкриваються основні 

теоретичні та прикладні аспекти, зміст і особливості управління 

міжнародними резервами в країнах Центральної та Східної Свропи. Наукова 

новизна висновків та результатів дослідження визначається самостійністю 

одержаних результатів, високим ступенем їх обґрунтованості та 

безпосередньою спрямованістю на розв’язання низки прикладних завдань.

Найбільш суттєві результати проведеного дослідження, які 

характеризують його наукову новизну і особистий внесок автора у розробку 

проблеми, полягають у такому.

Заслуговує позитивної оцінки проведена автором систематизація 

теоретико-методологічних підходів до комплексного дослідження процесу 

управління міжнародними резервами у країнах Центральної та Східної 

Свропи, що включає аналіз достатності, структури та основних детермінантів 

міжнародних резервів.

Автором систематизовано теоретичні підходи до класифікації 

детермінантів міжнародних резервів, запропоновано включення до її складу
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поряд з групою традиційних факторів низки інституційних чинників, 

зокрема, факторів взаємозалежності обсягів резервних активів у 

географічних країнах-сусідах, політичної стабільності, корупції, та 

виокремлено такі категорії, як розмір та рівень розвитку економіки, поточний 

рахунок платіжного балансу, рахунок операцій з капіталом платіжного 

балансу, волатильність валютного курсу, альтернативна вартість зберігання 

міжнародних резервів (с. 41-42).

Уперше у вітчизняній економічній науці на основі зазначеної 

класифікації було проведено моделювання основних детермінантів 

міжнародних резервів для двох груп країн ЦСЄ. Для першої групи країн 

ЦСЄ, що є членами ЄЄ та зони євро (Естонії, Латвії, Литви, Словаччини та 

Словенії), автором виявлено значущість таких показників, як ВВП на душу 

населення, відношення прямих іноземних інвестицій (ПІ І) до ВВП та індекс 

Джонсів. Для другої групи країн ЦСЄ, що є членами ЄС та мають в обігу 

власні грошові одиниці (Польщі, Угорщини, Чехії, Болгарії та Румунії), 

автором вказано на значущість таких показників, як ВВП на душу населення 

та альтернативна вартість зберігання міжнародних резервів. Автор зробила 

висновок, що зі зростанням ВВП на душу населення та відношення прямих 

іноземних інвестицій до ВВП обсяги міжнародних резервів у країнах ЦСЄ 

збільшуються, а зі зростанням альтернативної вартості зберігання 

міжнародних резервів та індексу Джонсів (розміру міжнародних резервів 

географічних країн-сусідів) обсяги резервних активів скорочуються у 

досліджуваних країнах. Проведений автором економетричний аналіз 

відображає новітній погляд на проблему оцінки основних факторів впливу на 

формування міжнародних резерів у країнах ЦСЄ (с. 129-154).

У процесі роботи над дослідженням автором було визначено основні 

етапи, у межах кожного з яких вирішують певні завдання. Зокрема, це етапи: 

планування; організація та виконання; аналіз ефективності; звітність та 

контроль. Слід зазначити, що у дисертаційній роботі також виокремлено 

заходи щодо досягнення стратегічних цілей під час управління резервними



активами у країнах ЦСЄ, до яких належать диверсифікація валют та 

інвестиційних інструментів, впровадження передових методів глобального 

розподілу активів, спрощення процесу ухвалення рішень та розробка методів 

управління інвестиційними ризиками (с. 60, 92).

Автором розкрито роль світових фінансових організацій та інституцій, 

зокрема, Міжнародного валютного фонду, Банку міжнародних розрахунків та 

Європейського центрального банку, у сфері управління міжнародними 

резервами, що полягає у наданні рекомендацій центральним банкам щодо 

ефективного управління резервними активами на основі принципів 

захищеності, ліквідності, узгодженості та дохідності. Наголошено, що 

механізм співпраці між центральними банками у зазначеній сфері сприятиме 

чіткості розподілу повноважень та відповідальності між особами, які задіяні 

на всіх етапах управління резервними активами, прозорості у здійсненні 

операцій з міжнародними резервами, врахуванню ризиків та попереднього 

негативного досвіду з управління міжнародними резервами (с. 69-71, 

с. 87-90).

Варто відзначити проведений у роботі порівняльний аналіз критеріїв 

достатності міжнародних резервів у країнах ЦСЄ, а саме -  критерію покриття 

імпорту міжнародними резервами, відношення міжнародних резервів до 

ВВП, відношення міжнародних резервів до грошової маси, відношення 

міжнародних резервів до короткотермінового зовнішнього боргу, що дало 

можливість розширити існуючі емпіричні дослідження, оцінити та порівняти 

достатність міжнародних резервів у країнах ЦСЄ, що є членами зони євро, та 

країнах ЦСЄ з власними грошовими одиницями згідно із зазначеними 

критеріями (с. 114-126).

Особливої уваги заслуговує поглиблений аналіз структури 

міжнародних резервів у країнах ЦСЄ, зокрема, таких їхніх складових, як 

офіційні валютні резерви, резервна позиція у МВФ, спеціальні права 

запозичення, золото та інші резервні активи, що дало змогу простежити 

динаміку та порівняти структуру міжнародних резервів у країнах ЦСЄ, що є
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членами зони євро, та країнах ЦСЄ з власними грошовими (с. 103-113), а 

також проаналізувати структуру резервних активів в Україні (с. 166-168).

Теоретичне і практичне значення отриманих результатів

дисертаційної роботи

Науково-практичне значення результатів дослідження визначається 

поглибленням теоретичних підходів до вивчення процесу управління 

міжнародними резервами у країнах Центральної та Східної Європи. 

Матеріали дисертаційного дослідження можуть слугувати викладачам вищих 

навчальних закладів під час підготовки спеціалізованих навчальних курсів, 

лекцій та навчальних посібників з питань структури, достатності та методів 

управління міжнародними резервами, а також науковцям у подальшому 

дослідженні питань управління міжнародними резервами.

Результати наукових досліджень використані на факультеті 

міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана 

Франка в організації навчального процесу та розробці методичних 

матеріалів, наукових програм для викладання дисциплін «Валютна політика» 

та «Міжнародні фінанси» (довідка № 3672-Н від 07.10.2019 p.). Окремі 

теоретичні положення, методичні підходи, практичні рекомендації та 

висновки розглянуті фахівцями AT «Креді Агріколь Банк» (довідка № 56401- 

11/433 від 18.10.2019 р.) та AT «Банк СІЧ» (довідка № 735 від 29.10.2019 р.) 

та рекомендовані для практичного застосування під час підготовки 

інформаційно-аналітичних матеріалів та розробки концептуальних 

пропозицій. Практичне використання результатів дисертаційного 

дослідження підтверджено відповідними довідками (с. 5 автореферату).

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій в

опублікованих працях

Основні наукові висновки та результати дисертаційного дослідження 

викладені у 15 наукових праць загальним обсягом 6,18 авт. арк. (з них



5,76 авт. арк. належать особисто автору), з яких 1 стаття у науковому 

фаховому виданні України (0,7 авт. арк.); 6 статей у наукових фахових 

виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз 

(3,32 авт. арк.); 1 стаття в іноземному фаховому виданні (0,44 авт. арк.); 1 

стаття в іншому науковому виданні (0,7 авт. арк.); 6 тез доповідей на 

наукових та науково-практичних вітчизняних та міжнародних конференціях 

(1,02 авт. арк.). У публікаціях, виконаних у співавторстві, повною мірою 

відображено особистий внесок дисертанта.

Вивчення дисертаційної роботи здобувача Грицишин А. Т., 

автореферату та наукових праць, опублікованих у фахових наукових 

виданнях, дає змогу засвідчити, що опубліковані наукові роботи та 

автореферат дисертації повністю і якісно відображають зміст дисертаційного 

дослідження, основні його результати і отриману наукову новизну. Обсяг 

друкованих праць та їх кількість повністю відповідають вимогам 

Міністерства освіти і науки України до опублікування результатів дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Дискусійні положення та недоліки дисертаційної роботи

Позитивно оцінюючи загальний науковий рівень проведеного 

дисертаційного дослідження і отримані результати, варто звернути увагу на 

певні недоліки та дискусійні моменти.

1. У першому розділі автор значну увагу приділяє опису емпіричних 

досліджень зарубіжних учених щодо достатності, структури та детермінантів 

міжнародних резервів (с. 25-77). При цьому не достатньо широко 

представлені погляди дослідників вітчизняної наукової школи, які 

займаються проблематикою дослідження міжнародних резервів. Загалом 

перший розділ дисертаційної роботи дещо перевантажений описом 

теоретичного матеріалу, який можна було б подати у формі узагальнюючих 

таблиць та схем.



2. Робота не позбавлена недоліків у своїй структурі -  обсяги розділів не 

співмірні, а частину інформації, яка розміщена в основному тексті дисертації, 

у вигляді авторських таблиць та рисунків, зокрема, у Розділі 2, варто було б 

винести у додатки.

3. У роботі детально описано діяльність центральних банків 

досліджуваних країн Центральної та Східної Свропи у сфері управління 

міжнародними резервами (с. 80-99), проте автором чітко не виокремлено 

спільних та відмінних рис між країнами, які виникають в процесі управління 

резервними активами. Доцільно було б оформити їх у вигляді порівняльної 

таблиці в основному тексті роботи, що полегшило б наочне сприйняття 

інформації у цілому.

4. В дисертації подано аналіз світової валютної структури міжнародних 

резервів (с. 101-103), проте варто було б розглянути валютну структуру 

кожної досліджуваної країни ЦСС, порівняти та узагальнити отримані 

результати.

5. У роботі представлено результати економетричного моделювання 

основних детермінантів міжнародних резервів в Україні на основі річних 

даних протягом 1993-2018 років (с. 169-183). Однак варто було б здійснити 

аналогічне дослідження на основі квартальних даних, що дало б змогу 

збільшити кількість спостережень, виокремити декілька часових періодів 

(наприклад, докризовий та післякризовий) та порівняти отримані результати 

в різні періоди для глибшого розуміння досліджуваних процесів.

Однак наведені вище дискусійні положення та недоліки не 

применшують загального позитивного враження про дисертаційну роботу і 

не заперечують загального висновку про те, що вона виконана на належному 

науково-теоретичному рівні, а отримані висновки, положення та 

рекомендації в сукупності сприяють розв’язанню важливої науково- 

прикладної проблеми.

Загальна оцінка дисертації та її відповідність встановленим вимогам



Дисертаційне дослідження Грицишин Анни Тарасівни на тему 

«Управління міжнародними резервами в країнах Центральної та Східної 

Європи» за своєю структурою, обсягом га оформленням відповідає 

встановленим вимогам. Структура дисертаційної роботи відображає логіку 

дослідження і характер розробки наукової проблеми. Робота належним 

чином структурована, її окремі розділи доповнюють, розвивають та 

розв’язують поставлені завдання.

Зміст дисертації відповідає визначеній меті та поставленим завданням, 

які повністю вирішені у процесі дослідження. Основні наукові положення, 

теоретичні розробки та практичні рекомендації поглиблюють теорію та 

методологію дослідження процесу управління міжнародними резервами в 

сучасних умовах. Аналіз змісту дисертації та автореферату Грицишин А. Т. 

дає підстави вважати наукові положення та рекомендації достатньою мірою 

виваженими, емпірично підтвердженими, обгрунтованими, науково 

достовірними.

В авторефераті розкрито основні наукові положення дисертаційної 

роботи, показано їхню апробацію, публікації та практичне впровадження. 

Зміст автореферату ідентичний основним положенням і висновкам 

дисертаційного дослідження. Опубліковані автором праці та автореферат 

повною мірою відображають основні положення дисертації.

Дисертаційна робота характеризується науковим стилем, матеріал 

викладено в логічній послідовності, висновки науково обгрунтовані та 

підтверджуються результатами дослідження. Напрям дисертаційного 

дослідження відповідає профілю спеціальності 08.00.02 -  світове 

господарство і міжнародні економічні відносини.

Враховуючи актуальність, високу дослідницьку культуру, ступінь 

обґрунтованості наукових положень, практичну значимість висновків, їхню 

достовірність та наукову новизну, повноту викладу в опублікованих працях, 

вважаю, що представлене дисертаційне дослідження «Управління 

міжнародними резервами в країнах Центральної та Східної Свропи» є



самостійною науково-кваліфікаційною роботою, відповідає всім вимогам пп. 

9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року, (зі 

змінами, внесеними згідно з постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 p., № 

1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 p.), а її автор -  Грицишин Анна 

Тарасівна -  заслуговує присудження їй наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.02 -  світове господарство і 

міжнародні економічні відносини.
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