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Міністерства освіти і науки України

Актуальність теми дисертаційної роботи 

та її зв’язок з науковими програмами

Фундаментальні процеси фінансового глобалізму, охопивши в останні 

десятиліття усі підсистеми і структурні компоненти світового господарства, 

обумовлюють системну конвергенцію національних фінансових ринків, що 

активно реалізується як за каналами розширення інвестиційно-кредитної 

діяльності транснаціональних корпорацій і банків, так і лібералізації 

валютних, інвестиційних і кредитних операцій економічних агентів, а також 

розширення доступу різних держав до глобальних джерел зовнішнього 

фінансування їх національних економік. Поряд з безумовними перевагами, 

які здобувають країни від диверсифікації фінансових джерел їх 

макроекономічного зростання, вони опиняються перед цілком реальними 

загрозами втрати економічного, фінансового і, навіть, політичного 

суверенітету з причин наростання своєї фінансової залежності та фінансового 

підпорядкування державам «золотого мільярду».

Світовий досвід засвідчує, що найбільші конкурентні переваги від 

залучення зовнішнього фінансування національних економік отримують ті 

країни, в яких функціонують ефективні ринкові інститути акумуляції і 

перерозподілу фінансових активів, а також трансформації сукупних

заощаджень в інвестиційний ресурс. Саме розвинуті.ідртитупійні механізми
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зовнішнього фінансування здатні створити транспарентні «правила гри» для 

економічних суб’єктів, не допускаючи при цьому наростання 

макрофінансових загроз в частині надмірного боргового навантаження на 

економіку, тіньового відтоку капіталу й офшоризації бізнес-діяльності, 

неповернення експортної виручки, агресивного податкового адміністрування 

ТНК тощо. Дана проблема особливо гостро стоїть перед країнами з новими 

ринковими економіками (НРЕ), які, потребуючи великомасштабних 

зовнішніх фінансових ресурсів, прагнуть, тим не менше, не допустити 

фінансової «неоколоніальної» залежності від провідних країн світу.

У зв’язку з вищезазначеним, питання, пов’язані з комплексним 

дослідженням процесів інституціоналізації зовнішнього фінансування держав 

з новими ринковими економіками та ключових напрямів оптимізації його 

механізмів в умовах фінансового глобалізму, набувають нині важливого 

теоретичного і практичного значення. Саме це і обумовило вибір теми, мету і 

завдання дисертаційної роботи Конотопа Г. О. та надає його дослідженню 

важливого наукового і практичного значення.

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до планових науково- 

дослідних тем кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 

«Стратегія інтеграції України у світову економіку» та «Галузеві особливості 

формування міжнародних бізнес стратегій українських компаній», які є 

складовими частинами відповідних загальнонаукових тем Інституту 

міжнародних відносин «Україна у міжнародних інтеграційних процесах» 

(номер державної реєстрації ДР №11 БФ 048-01) та «Асоціація як новий 

формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, 

економічний та інформаційний аспекти» (номер державної реєстрації №16 

БФ 048-01), які, своєю чергою, є складовою комплексної програми наукових 

досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 

глобалізації» на 2011-2015 роки. Основний особистий внесок автора у
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дослідження даних тем полягає у комплексному аналізі інституціиних 

механізмів залучення зовнішнього фінансування у нових ринкових 

економіках та обґрунтуванні необхідності ефективного інституційного 

забезпечення інвестиційних процесів.

Ступінь обгрунтованості, достовірності наукових положень, 

висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації

Аналіз змісту і структури дисертаційної роботи Г. О. Конотопа дає 

підстави стверджувати, що у ній чітко сформульовано актуальність теми, 

мету і завдання дослідження, обумовлені об’єктом і предметом аналізу, 

сукупністю методів і прийомів наукового пошуку; а також обґрунтовано 

наукову новизну та практичне значення одержаних результатів. Володіння 

здобувачем методами наукового дослідження та його високі аналітичні 

компетенції дозволили вирішити низку теоретичних та практичних завдань 

щодо теоретико-методологічного обґрунтування процесів інституціоналізації 

зовнішнього фінансування у країнах з новими ринковими економіками та 

розробки ефективного механізму структурної трансформації його 

інституційного забезпечення в умовах фінансового глобалізму.

Методологічну основу дисертаційного дослідження становить принцип 

єдності теорії і практики, прогнозування розвитку економічних процесів на 

основі методу наукової абстракції. Обґрунтованість та достовірність 

основних наукових положень, висновків та рекомендацій дисертації 

підтверджуються використанням широкого спектра загальнонаукових та 

спеціальних методів наукового дослідження: аналізу та синтезу, історико- 

логічного і системного, діалектичного і порівняння, а також методу 

статистичного аналізу, регресійного дослідження, економіко-статистичного 

моделювання.

Аргументованість, достовірність і обґрунтованість зроблених у 

дисертаційній роботі висновків та рекомендацій визначаються сукупністю 

викладених наукових результатів, що базуються на глибокому аналізі



дисертантом фахової літератури з проблематики фінансової глобалізації, 

міжнародного інвестування та зовнішнього фінансування національних 

економіки. У процесі роботи над дисертацією автором узагальнено значну 

кількість монографічних, періодичних досліджень вітчизняних і зарубіжних 

учених, офіційні публікації і аналітичні звіти таких міжнародних організацій 

як Група Світового банку, Міжнародний валютний фонд, ОЕСР, ООН тощо.

Аналіз дисертаційної роботи Конотопа Г. О. свідчить про те, що вона є 

завершеним, цілісним науковим дослідженням, логіка і внутрішня структура 

якого підпорядковані поставленій меті і завданням. Достовірність та 

обґрунтованість науково-практичних результатів дослідження 

підтверджується також їхньою апробацією на восьми наукових міжнародних 

науково-практичних конференціях, присвячених проблематиці 

фундаментальних трансформацій країн з новими ринковими економіками, 

розвитку світового фінансового ринку та інституційного забезпечення 

економічного розвитку України.

Повнота викладення матеріалів дисертації 

в опублікованих працях

Ознайомлення з публікаціями Конотопа Г. О. дає змогу зробити 

висновок, що вони повною мірою висвітлюють результати дисертаційного 

дослідження. Основні наукові положення і результати дисертаційного 

дослідження дисертанта достатньо широко відображені у 13 наукових 

працях, з них 5 статей у провідних фахових виданнях і збірниках наукових 

праць, з яких 1 - у  фаховому виданні України, яке входить до міжнародних 

наукометричних баз даних, 8 - у  матеріалах і тезах конференцій. Загальний 

обсяг опублікованого матеріалу, що належить особисто дисертанту, 

становить 4,8 д. а.

Вивчення дисертаційної роботи здобувача Конотопа Г.О., автореферату 

та наукових праць, опублікованих у фахових наукових виданнях, дає змогу 

засвідчити, що опубліковані наукові роботи та автореферат дисертації
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повністю і якісно відображають зміст дисертаційного дослідження, основні 

його результати і отриману наукову новизну. Одержані положення та 

висновки є результатом особисто виконаного наукового дослідження, 

висновки співвідносяться зі змістом дисертації. Автореферат за своїм змістом 

відповідає змісту дисертаційної роботи.

Наукова новизна отриманих результатів

Дисертаційна робота Конотопа Г. О. містить низку елементів наукової 

новизни та характеризується оригінальним авторським підходом до реалізації 

мети дослідження -  наукового обґрунтування концептуальних засад 

побудови і структурної трансформації інституційних механізмів залучення 

зовнішнього інвестування у країнах з новими ринковими економіками, 

зокрема, в Україні.

Найбільш суттєвими науковими результатами, які свідчать про 

особистий внесок автора у розробку даної проблеми та характеризують 

наукову новизну його роботи, є наступні:

- комплексний структурно-логічний аналіз конкурентної диспозиції 

країн з новими ринковими економіками у глобальній економіці з системною 

концептуалізацією процесів їх зовнішнього фінансування та авторською 

кваліфікацією економічного змісту інституційних механізмів фінансування 

НРЕ (розділи 1.1., 1.2., 1.3.). Доведено суперечливу природу внутрішньо 

структурованої системи інститутів одиничного, регіонального та загального 

рівнів, які у своїй діалектичній взаємодії формують у глобальних умовах 

якісно нову інституційну систему зовнішнього фінансування нових ринкових 

економік;

- розкриття мотивації і рушійних сил такої закономірності глобальних 

фінансових процесів як наростаюча інтеграція нових ринкових економік до 

міжнародної системи руху капіталу. На цій основі обґрунтовуються ключові 

фактори їх інвестиційної привабливості для іноземного капіталу (висока 

норма прибутку на вкладений капітал, можливості диверсифікації
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інвестиційних портфелів та ризиків інвесторів, висока внутрішня норма 

заощадження капіталу, низькі соціальні витрати у структурі національних 

бюджетів тощо), що дають панорамне уявлення про сучасні причинно- 

наслідкові зв’язки у сфері міжкрайового розподілу глобального 

інвестиційного капіталу та формування нових світових центрів його 

нагромадження (розділи 1.1, 1.2);

- удосконалення теоретичного тлумачення сутності інституційного 

механізму зовнішнього фінансування національних економік як системи 

формальних, неформальних і комбінованих інституцій (економічних, 

соціальних, правових, політичних та ін.), які у своєму взаємозв’язку 

формують інституційне середовище залучення національними економічними 

агентами фінансових ресурсів із зовнішніх ринків, зменшення їх 

трансакційних витрат та узгодження інтересів суб’єктів на основі реалізації 

міжнародних норм і стандартів регулювання їх бізнес-діяльності (с. 33-43);

- визначення методологічних засад та мотиваційних драйверів розбудови 

ефективних інституційних механізмів зовнішнього фінансування у 

трансформаційних економіках, спрямованих на нівелювання структурних 

дисбалансів зовнішніх фінансових ресурсів та глибоких розривів між 

зовнішніми активами і зовнішніми зобов’язаннями країн у контексті 

адаптації національних економік до циклічних коливань світогосподарської 

динаміки (с. 51-61);

- удосконалення емпіричної оцінки взаємовпливу інституційних 

чинників та динаміки вхідних потоків капіталу на основі статистичного 

масиву даних для великої вибірки країн та використання регресійного 

аналізу. Встановлено, що ключовий вплив на масштаби притоку іноземного 

капіталу у нові ринкові економіки справляють інститути монетарної свободи 

(відсутність інституційного контролю за цінами та інфляцією), свободи 

торгівлі і податкової свободи (с. 132-139);

- комплексна оцінка перспектив розвитку інститутів державного 

регулювання залучення зовнішнього фінансування в Україні та



обґрунтування стратегічних пріоритетів удосконалення інституційних 

механізмів залучення в країну зовнішнього фінансування: гармонізація 

конкурентних відносин між фінансовими посередниками депозитного, 

кредитно-ощадного та інвестиційного класів; оптимізація рівня 

рентабельності фінансових послуг та підвищення їх якості; усунення 

монополії на фінансовому ринку; диверсифікація інституційних механізмів 

залучення зовнішнього фінансування у вітчизняну економіку тощо. 

Аргументовано, що розвиток інститутів зовнішнього фінансування економіки 

України має починатись з усунення системної «інституційної пастки», яка 

спричинена високим рівнем монополізації економіки та виявляється в 

неоптимальній структурі власності і неефективному менеджменті галузевого 

рівня, відсутності інституційної мотивації іноземних інвесторів, зокрема, у 

висококонкурентних галузях економіки (с. 167-170, 175-188).

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів

Наукове та практичне значення сформульованих автором у дисертації 

теоретичних положень, висновків і рекомендацій полягає в тому, що вони 

можуть слугувати методологічною базою для розроблення державної стратегії 

співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями та 

реалізації державних програм розбудови інституційного забезпечення 

зовнішнього фінансування її національної економіки. Практичні рекомендації, 

сформульовані в роботі, можуть також використовуватись при розробленні 

навчальних програм із міжнародних економічних відносин та спеціалізованих 

курсів з проблематики залучення зовнішнього фінансування у вищих 

навчальних закладах, що здійснюють підготовку фахівців із 

зовнішньоекономічної діяльності

Одержані результати знайшли своє впровадження на 

загальнодержавному рівні, про що свідчать довідки про впровадження 

Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та 

спеціального призначення «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» (акт № U SE-13.3 -12027
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від 21.10.2015) та ТОВ «А.Т.К.» (акт № б/н від 12.10.2015). Крім того, 

матеріали та результати проведеного дослідження також впроваджено у 

навчальний процес кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка при 

викладанні дисциплін для студентів напряму 06.030206 -  міжнародний бізнес: 

«Інноваційно-інвестиційний менеджмент в міжнародному бізнесі», «Ризик- 

менеджмент в міжнародному бізнесі» та «Міжнародний фінансовий 

менеджмент та міжнародні корпоративні фінанси» (акт 048/11-497 від 

21.12.2016).

Зауваження та дискусійні положення дисертації

Відзначаючи позитивні теоретичні та практичні результати дисертації 

Конотопа Гліба Олександровича, слід відзначити, що вона містить низку 

дискусійних положень, недостатнє опрацювання яких дозволяє зробити 

наступні критичні зауваження.

1. Схвально в цілому оцінюючи проведений автором комплексний 

аналіз потоків прямих іноземних інвестицій, слід відзначити його 

недостатню увагу до глобальних процесів портфельного інвестування, 

банківського кредитування та офіційної допомоги розвитку. Між тим, саме 

вищезазначені потоки світового фінансового капіталу лежать сьогодні в 

основі фінансиалізації і гіперфінансиалізації процесів глобального 

суспільного відтворення, порушення його рівноваги та наростання у 

світовому господарстві фінансових дисбалансів.

2. На с. 63 дисертант робить цілком аргументований висновок щодо 

гальмуючого впливу інституційних провалів ринку на процеси зовнішнього 

фінансування країн з новими ринковими економіками. Однак, дана ідея не 

знайшла у роботі достатнього висвітлення, зокрема, у першому розділі 

дисертації лише перераховуються недієві і недемократичні інституції без 

глибокого з ’ясування причин їх низької ефективності щодо формування 

сприятливого інвестиційного клімату у країнах-реципієнтах капітальних
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ресурсів. У даному контексті, природньо було би розглянути роботи 

неоінституціоналістів Д. Аджемоглу та Д. Робінсона, в яких автори роблять 

акцент на тому, що економічний поступ або занепад країн світу напряму 

залежать від інклюзивності або екстрактивності політичних та економічних 

інституцій в різні історичні періоди. Доцільно було би, спираючись на теорію 

згаданих економістів, визначити сутність інституційних перешкод та 

порівняти характер існуючих інституцій в досліджуваних країнах. Це дало б 

змогу дисертанту більш комплексно охарактеризувати взаємозв’язок між 

якістю наявних інституцій та динамікою економічного розвитку нових 

ринкових економік, зокрема обсягу залучення зовнішнього фінансування.

3. В параграфі 2.2. автор дає комплексну характеристику інституційних 

змін в країнах з новими ринковими економіками у різних регіонах світу. 

Однак, у роботі спостерігається певна описовість і хрестоматійність у 

викладенні аналітичного матеріалу. Необхідно було б згрупувати 

інституційні зміни за конкретними критеріями та проаналізувати 

економічний ефект від трансформації чи ліквідації старих інститутів, або 

формування якісно нових з новими функціональними компетенціями та 

завданнями. Це значно посилило б теоретичне і практичне значення 

дисертаційного дослідження та дало б змогу розробити більш якісні та 

ефективні рекомендації щодо вдосконалення інституційного середовища 

України у аспекті залучення зовнішнього фінансування.

4. Окрім запропонованих автором напрямів вдосконалення інституцій 

із залучення зовнішнього фінансування в Україні, доцільно було б приділити 

більшу увагу перспективам створення вільних економічних зон для 

підприємств капіталомістких галузей економіки нашої держави та для 

регіонів, які в більшій мірі потребують зовнішнього фінансування. 

Перспективним виглядало би створення в Україні нової інституції з надання 

довгострокових та доступних кредитних ресурсів.

5. На с. 169-172 автор аналізує різні моделі тарґетування, на основі 

яких робить висновок щодо необхідності акцентування державної політики
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та політики центральних банків саме на монетарному тарґетуванні. Така 

думка автора, на наш погляд, є доволі звуженим баченням інструментарію 

державного регулювання зовнішнього фінансування. Доцільно було б 

розглядати монетарне тарґетування як один із методів підвищення 

інвестиційної привабливості України.

6. У третьому розділі дисертаційної роботи автору слід було б чітко 

конкретизувати рекомендації щодо удосконалення діяльності вітчизняних 

інститутів зовнішнього фінансування економіки України. Тим більше, що 

другий розділ роботи містить доволі ґрунтовний аналіз досвіду 

реформування інституційних механізмів фінансування національних 

економік країн Центрально-Східної Європи.

Однак, зазначені вище дискусійні положення і зауваження мають 

дискусійний характер, не впливають на загальну позитивну оцінку роботи і 

свідчать про значні невикористані можливості для подальших наукових 

розробок автора у цьому напрямі.

Загальна оцінка дисертаційної роботи 

та її відповідність встановленим вимогам 

Дисертаційна робота Конотопа Г. О. є завершеним, самостійним 

науковим дослідженням, виконана на високому теоретичному рівні, має 

вагоме практичне значення для удосконалення інституційних механізмів 

зовнішнього фінансування економіки України. Її актуальність та новизна, 

ступінь обґрунтованості концептуальних положень, висновків та науково- 

методичних розробок свідчать про високу професійну кваліфікацію і наукову 

зрілість дисертанта. Опубліковані автором праці та автореферат повною 

мірою відображають основні положення дисертації.

За формальними та якісними ознаками, рівнем і новизною дослідження 

дисертаційна робота «Інституційні механізми залучення зовнішнього 

фінансування у країнах з новими ринковими економіками» відповідає 

нормативним вимогам пп. 9, 11, 12 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №567 від
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24 липня 2013 р. зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету 

Міністрів №656 від 19.08.2015 p., а її автор -  Конотоп Гліб Олександрович -  

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.02 -  світове господарство і міжнародні економічні 

відносини.

Офіційний опонент:

Завідувач кафедри міжнародної економіки 
ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»,
Заслужений діяч науки і техніки Україна
доктор економічних наук, професор А. М. Поручник

Відділ діловодства та архіву 
Чеського національного університету 

імені Тараса Шевченка



Спеціалізованій вченій раді 
Д 26.001.02
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

ВІДГУК
офіційного опонента, кандидата економічних наук, доцента 

Прохорової Марини Едуардівни 
на дисертаційну роботу Конотопа Г'ліба Олександровича 

«Інституційні механізми залучення зовнішнього фінансування у країнах
з новими ринковими економіками», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 
за спеціальністю 08.00.02 -- світове господарство і міжнародні економічні

відносини

Актуальність теми дисертаційного дослідження

В умовах нової ринкової економіки та в контексті завдань активізації 
процесу залучення зовнішнього фінансування виключно важливого значення 
набуває проблема розвитку інституційного забезпечення вхідних 
інвестиційних ресурсів та відсутності сприятливих умов для їх 
нагромадження. Водночас, обсяги і темпи зростання зовнішнього 
фінансування, його структура та якісні характеристики є визначальними 
чинниками економічного зростання. Вирішення проблеми недостатності 
інвестиційних ресурсів полягає в створенні ефективного інституційного 
середовища, про що свідчить конкретний аналіз автора досвіду визначених 
країн. Інституційне середовище має бути гнучкою системою, що, по-перше, 
уможливлює сталість монетарних та реальних процесів в нових ринкових 
економіках, що залучають зовнішнє фінансування, а, по-друге, воно має 
забезпечувати створення регуляторних механізмів ринкової адаптації до 
діалектико-суперечливого впливу зовнішніх чинників розвитку.

З метою реалізації загальнонаціональних інтересів, необхідно створення 
умов для задоволення потреб різноманітних груп економічних агентів. Таким 
чином, формування інституційного середовища має базуватися на усуненні 
будь-яких форм дискримінації та адміністративних преференцій, а також 
сприяти створенню сучасної національної конкурентної ринкової системи.

Темпи економічних перетворень у країні знаходяться у прямій 
залежності від ефективності та відповідності національного інституційного 
забезпечення. Тому, інституційні зміни мають відбуватися у відповідності до 
наявних макроекономічних реалій та сприяти реалізації комплексної 
державної стратегії трансформаційного роз вит і з ац і ї
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фінансових потоків є джерелом покращення інвестиційного клімату країни та 
підвищення ефективності її загального економічного потенціалу.

Таким чином, актуальність досліджуваної дисертантом геми не 
викликає сумнівів, особливо в контексті теоретичного опрацювання 
взаємозалежності між інституційними та фінансовими аспектами, так і в 
контексті практичної реалізації трансформаційних перетворень у нових 
ринкових економіках.

Ступінь обгрунтованості й достовірності наукових положень, 
висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації

Наукова обґрунтованість отриманих дисертантом висновків та 
рекомендацій зумовлена опрацюванням достатньої кількості літературних 
/джерел (264 позиції), використанням різнопланових теоретико- 
методологічних підходів, а також широкого масиву офіційної статистичної 
звітності, що включає макроекономічні та інституційні показники.

Послідовність проведеного автором дослідження відображена у 
структурі та логічній вивіреності роботи, що забезпечило системний підхід до 
аналізу обраної проблематики.

Сформульована мета та поставлені завдання повністю реалізовані та 
обґрунтовані у процесі дослідження, результати якого відображені у роботі, а 
також в узагальненому вигляді сформульовані у висновках до кожного з 
розділів та у загальних висновках дисертації. Грунтовний аналіз особливостей 
залучення зовнішнього фінансування у країнах з новими ринковими 
економіками, а також інституційних механізмів його забезпечення дозволили 
автору провести поглиблене дослідження проблемної області та обґрунтувати 
свої висновки і пропозиції.

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи та автореферату, 
основними працями дисертанта дозволяє визначити найбільш значущі 
положення, прикладні висновки та рекомендації автора, які характеризуються 
науковою новизною, відображають його науковий внесок у розв’язання 
важливої проблеми -  удосконалення інституційних механізмів залучення 
зовнішнього фінансування в країнах з новими ринковими економіками.

Георетико-методичні положення та практичні рекомендації щодо 
вдосконалення інституційних механізмів, які сформульовані в дисертаційній 
роботі, було освітлено в публікаціях автора та оприлюднено на міжнародних 
науково-практичних конференціях. Практичне використання результатів 
дослідження підтверджується відповідними довідками про впровадження.

Достовірність та надійність результатів дослідження підтверджується їх 
апробацією на міжнародних та всеукраїнських наукових та науково- 
практичних конференціях, а також публікаціями у наукових виданнях, які 
відповідають змісту дисертації і досить повно характеризують найбільш 
важливі її положення.



Таким чином, зазначене вище свідчить про високий рівень 
обґрунтованості теоретичних і методичних положень, сформованих 
Конотопом Г. О., і про достовірність отриманих ним результатів.

Наукова новизна висновків і результатів

Наукова новизна результатів дисертаційної роботи визначається 
сукупністю розроблених теоретичних положень, сформованого методичного 
підходу та практичних рекомендацій щодо вдосконалення інституційних 
механізмів залучення зовнішнього фінансування в країнах з новими 
ринковими економіками.

Всебічний аналіз змісту дисертації, автореферату та публікацій автора 
дозволяє констатувати наявність висновків і рекомендацій, яким притаманні 
наукова цінність і новизна. У якості найбільш вагомих результатів, що 
визначають ступінь і характер новизни дослідження, слід виділити такі:

1.У  дисертаційні роботі Конотопа Г.О. досліджені та обгрунтовані 
основні чинники трансформаційних перетворень, визначені основні 
інституційні пріоритети країн з новими ринковими економіками, серед яких 
можна виділити права приватної власності, демонополізацію ринків, 
створення привабливого інвестиційного клімату, раціональну монетарну та 
фіскальну політику та ін. Логічним є висновок автора щодо необхідності 
ефективного цільового використання залучених коштів, максимізації віддачі 
від інвестицій та орієнтації на стратегічні цілі, (параграфи 1.1., 1.2., 1.3.).

2. Автором досліджено, що інституційні перешкоди (lock-in) призводять 
до ситуації, коли джерела отримання позикових коштів знаходяться в більш 
вигідній конкурентній позиції, в порівнянні з джерелами отримання залучених 
коштів, що має негативні наслідки для економіки країн з ринками, що 
формуються: структурний дисбаланс між активами й зобов’язаннями 
підприємства; економіка постає більш уразливою до циклічних коливань; 
підприємницькі здібності інвесторів не отримують належного матеріального 
винагородження (параграфи 1.1, 1.2).

3. Виявлено, що НРЕ, задля збільшення вхідних потоків капіталу, 
реалізовують найрізноманітніші заходи, які покликані полегшити доступ 
іноземних інвесторів до національних ринків капіталу, а резидентів -  до 
міжнародних ринків капіталу. Важливе місце у такій діяльності відіграють 
інвестиційні агенції (національні та регіональні), які відповідають за 
заохочення саме іноземних інвестицій. Як показує аналіз особливостей їх 
функціонування, у сьогоденні помітною є конкуренція щодо залучення 
іноземних інвестицій між національними та регіональними інституціями із 
заохочення інвестицій (131). (параграфи 2.3.).



4. Досліджено, що інстнтуційне середовище визначає напрям, характер 
га темп трансформаційних змін у вітчизняній економіці. Значення 
інституційного середовища в умовах трансформації економіки зростає, так як 
переважні обсяги фінансування здійснюються опосередковано. Це пов’язано зі 
зростанням частки трансакційних витрат у загальній структурі витрат сучасних 
підприємств. Фінансові активи рухаються від кредитора через фінансового 
посередника до позичальника, а в зворотному напрямі спостерігається рух 
фінансових зобов’язань, (параграф 3.1.).

5. Динаміка інституційного середовища не має наближувати вітчизняний 
ринок до зростання впливу олігополістичних проявів. До основних негативних 
ознак олігополії в цьому контексті можна віднести: максимізація прибутку через 
обмеження кількості та підвищення цін; негнучкість господарської системи; 
уповільнення трансформаційних перетворень через нечуттєвісгь до цінових змін; 
використання переважно екстенсивних, а не інтенсивних чинників; невисокі 
темпи економічного зростання в довгостроковому періоді, (параграф 3.2.).

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій в 
опублікованих працях

Основні наукові висновки та результати дисертаційного дослідження 
викладені у 13 наукових працях загальним обсягом 4,8 д.а., з яких 4 наукові 
статті -  у фахових наукових виданнях (2,09 д.а.), ! -  у фаховому виданні 
У країни, яке входить до міжнародних наукоме гричних баз даних (0,2 д.а.) та 8 
матеріалів і тез доповідей на наукових конференціях (2,51 д.а.).

Вивчення дисертаційної роботи здобувача Конотопа Г.О., 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.

Теоретична і практична цінність отриманих результатів 
дослідження, зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана згідно тем наукових досліджень кафедри 
міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка: «Стратегія інтеграції 
України у світову економіку» та «Галузеві особливості формування 
міжнародних бізнес стратегій українських компаній», які є складовими 
частинами відповідних загал ьнонаукових тем Інституту міжнародних 
відносин «Україна у міжнародних інтеграційних процесах» (номер державної 
реєстрації ДР №11 БФ 048-01) та «Асоціація як новий формат відносин



України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та 
інформаційний аспекти» (номер державної реєстрації №16 БФ 048-01), які, в 
свою чергу, є складовою комплексної програми наукових досліджень 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 
суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» на 
2011-2015 роки.

У межах цих тем, особисто автором був проведений аналіз 
інституційних механізмів залучення зовнішнього фінансування в нових 
ринкових економіках та обґрунтована необхідність ефективного 
інституційного забезпечення інвестиційних процесів.

Наукові результати дисертаційного дослідження щодо вдосконалення 
інституційних механізмів залучення зовнішнього фінансування економіки 
України: обґрунтування інституційних пріоритетів державного регулювання; 
перспектив залучення зовнішнього фінансування та забезпечення 
інноваційного розвитку були прийняті до впровадження в практику 
Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та 
спеціального призначення «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» (акт№  U SE-13.3-12027 від 
21.10.2015) та ТОВ «А.Т.К.» (акт № б/н від 12.10.2015). Результати досліджень 
упроваджені в навчальний процес кафедри міжнародного бізнесу Інституту 
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка для студентів напряму 06.030206 -  міжнародний бізнес в робочих 
програмах дисциплін «Інноваційно-інвестиційний менеджмент в 
міжнародному бізнесі», «Ризик-менеджменг в міжнародному бізнесі» та 
«Міжнародний фінансовий менеджмент та міжнародні корпоративні фінанси» 
(акт 048/11-497 від 21.12.2016).

Дискусійні положення та недоліки дисертаційної роботи

Оцінюючи зміст дисертації як такий, що відповідає меті та завданням 
дисертаційного дослідження, вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що 
робота не позбавлена деяких недоліків і дискусійних положень, на які слід 
звернути увагу автору в подальшій науковій діяльності:

1. У параграфі 1.1. наведена узагальнена модель інституційного 
механізму зовнішнього фінансування НРЕ. Доречно було би в другому розділі 
подати моделі інституційних механізмів залучення фінансування в розрізі 
регіонів та потоків капіталу з виділенням головних інституцій та їх. функцій. 
Це продемонструвало би глибинну розуміння дисертантом проблематики 
досл іджуваного питання.

2. На 22 сторінці дисертації йде мова про інституційні зміни та 
інновації, які порушують інституційну рівновагу та призводять до виникнення 
нової інституційної системи. Доцільно було би дати авторське визначення 
«інституційним інноваціям», «інституційному середовищу», «інституційній 
системі» та «інституційній рівновазі» та проаналізувати в роботі як саме зміна



тих чи інших суспільно-економічних шституціи порушує інституціину 
рівновагу, визначити прикладний взаємозв’язок та взаємовплив згаданих 
явищ. Це значно посилило би теоретичне обґрунтування інституційної 
складової залучення зовнішнього фінансування, дозволило б дисертанту 
зробити свій внесок в удосконалення визначення категорій 
неоінституціоналізму.

3. У параграфі 2.2. автор наводить доволі ґрунтовний аналіз 
інституційних змін та описує їх специфіку для окремих країн, яку підкріплює 
великим масивом статистичних даних. Проте, великим плюсом для цього 
дисертаційного дослідження було виокремлення найбільш вагомих 
стимулюючих факторів для оцінки якості інституційних трансформацій. Так, 
якщо мова йде про розвиток 131 (інституцій із заохочення інвестицій) в країнах 
Східної Європи та Прибалтики (параграф 2.3.), слід було показати значення 
таких інституцій в динаміці залучення ПИ або інших джерел зовнішнього 
фінансування. Це дало б змогу дисертанту зробити більш ґрунтовні щодо 
значимості окремих інституцій в розрізі інвестиційної привабливості 
конкретних країн.

4. У параграфі 2.4. проведено статистичний аналіз впливу різних 
інституцій на потоки капіталу. Доцільно було би розділити статистичний 
масив даних по регіонах, потоках капіталу, що дозволило б зробити детальніші 
висновки для окремих груп країн, а не для всіх НРЕ.

5. У параграфі 3.2., автор окреслює основні принципи державного 
регулювання залучення зовнішнього фінансування. Дискусійним є 
твердження дисертанта про те, що монетарне таргетування, з поміж інших 
видів таргетування та серед інших інструментів грошово-кредитної політики, 
здатне забезпечити стійке економічне зростання в довгостроковому періоді. 
Специфічні державні заходи щодо стимулювання інвестиційних процесів в 
економіці України можуть бути ефективними лише за умов їх 
підпорядкування генеральній концепції урядової політики щодо залучення 
фінансування та створення ефективного інституційного середовища, в основу 
якого будуть покладені принципи транспарентності та демократичності.

Загальний висновок

Дисертаційне дослідження Конотопа Гліба Олександровича на тему 
«Інституційні механізми залучення зовнішнього фінансування у країнах з 
новими ринковими економіками» є цілісною, завершеною, самостійною 
працею, що виконана на належному науковому рівні. Структура та обсяг 
дисертаційного дослідження відповідають встановленим вимогам. Основні 
наукові положення, теоретичні розробки та практичні рекомендації 
поглиблюють теорію та методологію дослідження соціальних мереж в системі 
маркетингових комунікацій.

Зміст дисертації відповідає визначеній меті та поставленим завданням, які



повністю вирішені у процесі дослідження. Автореферат є ідентичним щодо 
змісту дисертації та належним чином розкриває основні положення, ступінь 
новизни розробок та запропоновані рекомендації. Опубліковані автором праці 
та автореферат відображають основні положення дисертації.

Подана до захисту дисертаційна робота характеризується науковим 
стилем, матеріал викладено в логічній послідовності, висновки науково 
обґрунтовані та підтверджуються результатами дослідження. Напрям 
дисертаційного дослідження відповідає профілю спеціальності 08.00.02 -  
світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Вищезазначене дає підстави стверджувати, що дисертаційна робота 
Конотопа Гліба Олександровича на тему «Інституційні механізми залучення 
зовнішнього фінансування у країнах з новими ринковими економіками» за 
змістом і оформленням відповідає вимогам пп. 9, 11 та 12 «Порядку 
присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 зі змінами, внесеними згідно 
з Постановою Кабінету Міністрів №656 від 19.08.2015 p., а її автор -  Конотоп 
Гліб Олександрович -  заслуговує на присудження наукового ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 -  світове господарство 
і міжнародні економічні відносини.

Офіційний опонент - 
кандидат економічних наук, доцент, 
заступник директора з навчальної роботи, 
Навчально-наукового інституту 
міжнародних відносин 
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