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Спеціалізованій вченій раді Д 26.870.01  

Національної академії статистики,  обліку та аудиту 

 

ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу 

 Корепанова Георгія Сергійовича 

 "Статистичне оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України", 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.10 – статистика 

 

Актуальність теми дисертації. Процес реформування економіки України 

відбувається в складних умовах політичної та економічної нестабільності. В цій 

ситуації постає нагальна потреба розроблення ефективної інвестиційної політики в 

країні. Оскільки лише інвестиції, як внутрішні приватні, так і прямі іноземні з 

матеріалізованими в них інноваціями, трансформуючись у створення нових 

конкурентоспроможних виробництв на основі високих технологій, у змозі 

забезпечити реформаторські зусилля України. Насамперед, це стосується реформ, які 

сприятимуть забезпеченню сприятливого середовища для інвестицій, поліпшення 

ділового клімату в Україні. 

У цьому контексті прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо 

поліпшення інвестиційного клімату в країні є однією з головних передумов 

ефективної діяльності економіки – ефективного функціонування всіх елементів 

економічної системи. 

 Надзвичайно важливим завданням є аналіз наукових поглядів щодо 

визначення стратегії інвестиційної діяльності, встановлення обсягів і напрямів 

інвестицій, вибору оптимальних варіантів вкладень, активізації інвестиційних 

процесів та вдосконалення управління ними на регіональному рівні. Отже, 

необхідним є глибоке дослідження економічного розвитку окремих регіонів, 

приділення особливої уваги питанням використання інструментарію одночасного 

аналізу, оцінювання та узгодження кількісної та якісної складової моделі 

оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України.  
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В цьому сенсі розробка напрямків удосконалення методології статистичного 

оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України обумовлюють 

актуальність та своєчасність дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана в рамках науково-дослідної роботи кафедри економічної теорії та 

економічних методів управління Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна за темою «Взаємодія фінансового і реального секторів економіки в 

умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 0110U000588). Внесок автора 

полягає в удосконаленні концептуальних положень оцінювання регіонів України  за 

рівнем інвестиційної привабливості та їх диференціації і ранжування. 

У межах наукової теми «Актуальні траєкторії інформаційної економіки: 

імператив стійкої динаміки глобального господарства» (номер державної реєстрації 

0114U000125) кафедри міжнародної економіки та світового господарства 

Харківського національного університету імені. В. Н. Каразіна автором 

удосконалено методичні засади статистичного оцінювання потенціалу інвестиційної 

привабливості регіонів України. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність. Наукові положення, висновки і 

рекомендації, сформульовані у дисертації є логічними, достовірними і науково 

обґрунтованими.  

Обґрунтованість отриманих здобувачем результатів підтверджується значним 

обсягом опрацьованих матеріалів, глибоким вивченням зарубіжних та вітчизняних 

літературних джерел і наукових підходів, присвячених проблемам статистичного 

оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України та інвестиційної 

привабливості територій взагалі.  

Наукові результати дослідження базуються на офіційній статистичній 

інформації та методичних матеріалах Державної служби статистики України, 

Головного управління статистики у Харківській області, інших країн і міжнародних 

організацій. Автор вміло використовує багатий арсенал статистичних методів 
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аналізу, методи економіко-статистичного моделювання та нечітку логіку, системний 

аналіз.  

Загалом висновки та рекомендації за результатами дослідження є логічними, 

аргументованими і узгодженими. Теоретико-методологічні та методичні новації, 

запропоновані в дисертації, спрямовані на розвиток як наукових, так і практичних 

аспектів статистики. 

Все це дає підстави стверджувати, що наукові положення, висновки та 

рекомендації дисертаційної роботи достовірні та мають достатню ступінь 

обґрунтованості. 

Наукова новизна висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертації. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку теоретичних 

положень і розробці науково-обґрунтованих рекомендацій щодо оцінювання 

інвестиційної привабливості регіонів. У рамках вирішення цієї проблеми автором 

запропоновано низку пропозицій та рекомендацій, які заслуговують на увагу й 

відзначаються новизною. Зокрема: 

На особливу увагу заслуговує адаптований автором методичний підхід 

статистичного оцінювання інвестиційної привабливості регіонів на основі нечіткої 

логіки шляхом побудови інтегральної багаторівневої інформаційної системи та 

формування нечіткої бази знань для національних умов, що уможливило комплексне 

використання не тільки кількісних, але й якісних показників (зокрема, лінгвістичних 

змінних – природно-ландшафтного туристичного потенціалу та національної 

самосвідомості населення) (с. 130–156); 

Ряд положень і висновків роботи суттєво доповнюють ті уявлення, які 

існували дотепер у науковій літературі, і вносять у них елементи наукової новизни. 

До таких результатів відносять наступні: 

– Автором удосконалено методологічні засади статистичного аналізу 

інвестиційної привабливості територій за рахунок визначення напрямів та 

послідовності її статистичного оцінювання (с. 26–47), що уможливило формування 

адекватного методичного забезпечення такого оцінювання; 

– Удосконалено методичні підходи до визначення частинних та інтегральних 
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оцінок інвестиційної привабливості регіонів за допомогою багатовимірного 

групування (с. 122–130), рейтингового оцінювання й ранжування (с. 109–121) з 

метою вдосконалення статистичного забезпечення управління економічним 

розвитком регіонів України  для  зменшення існуючих територіальних диспропорцій 

в інвестиційному кліматі; 

– Удосконалено систему статистичних показників оцінювання інвестиційної 

привабливості регіонів шляхом її раціоналізації на основі методу канонічних 

кореляцій (с. 76–83), виокремлення окремих блоків показників, адаптованих до 

наявних джерел інформації, формування дворівневої системи індикаторів відповідно 

до виділених чинників інвестиційної привабливості (с. 69–76), що забезпечило 

можливість отримання її обґрунтованих оцінок для територіальних одиниць в 

Україні на регіональному та місцевому рівнях  (с. 84–105); 

– Удосконалено методичні підходи до розрахунку територіальних індексів 

потенціалу та ефективності інвестування на основі адаптованої міжнародної 

методики, яка використовується Конференцією ООН з торгівлі та розвитку 

(UNCTAD), що дало змогу оцінити інвестиційну привабливість з урахуванням 

масштабів економіки регіону та здійснити ранжування регіонів (с. 84–92); 

– Набули подальшого розвитку: методичний підхід до визначення ступеня 

концентрації інвестицій в регіональному розрізі на основі використання індексу 

Херфіндаля – Хіршмана (HHI), що дозволило оцінити диференціацію регіонів 

України за рівнем інвестиційної привабливості (с. 64–65); трактування сутності 

поняття «інвестиційна привабливість регіонів», зміст якого, окрім традиційного 

розуміння як інтегральної характеристики переваг та недоліків об’єктів 

інвестування, розширено шляхом оцінки впливу тих регіональних чинників, які 

визначаються з урахуванням інвестиційних мотивів різних інвесторів, що дало 

можливість розкрити особливості процесів формування інвестиційної привабливості 

як об’єкта статистичного оцінювання (с. 22–25); аналітичний підхід до визначення 

спільного впливу різних чинників інвестиційної привабливості шляхом побудови 

інформаційних матриць квартильного розподілу досліджуваних територіальних 

одиниць в Україні на регіональному та місцевому рівнях, що уможливило наочне 
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представлення їх розподілу за парами чинників інвестиційної привабливості, 

суттєвими для конкретних інвесторів (с. 87–92, Додаток Б, Г). 

Кількість і науковий рівень положень наукової новизни є достатніми на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення 

одержаних результатів визначається тим, що отримані висновки та рекомендації 

придатні до використання у практичній діяльності органів державної статистики, 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, інвесторів при виборі 

напрямів інвестування в регіони  країни, у навчальному процесі у вищих навчальних 

закладах.  

Отримані в дисертації результати мають високу практичну цінність та 

широкий спектр використання, зокрема: 

– Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної 

державної адміністрації під час розробки Стратегії розвитку Харківської області на 

період до 2020 року, а саме знайшли своє відображення у розділі 2 “Оцінка 

потенціалу соціально-економічного розвитку області”, параграф 2.2.2 “Інвестиції” 

(довідка № 06–24/1880/1 від 28.04.2015 р.), 

– у аналітичній роботі Головного управління статистики у Харківській області 

при підготуванні аналітичних записок з питань оцінювання рівня та дослідження 

тенденцій інтенсивності інвестування регіону (акт про впровадження від 

29.04.2015 р.),  

– у діяльності ТОВ “Шольц Ресайклінг Харків” при розробленні заходів щодо 

забезпечення виробничої стабільності та ефективного функціонування підприємства 

Харківської області (акт № 313/4 від 15.04.2015 р.),  

– у навчальному процесі у Харківському національному університеті 

імені В. Н. Каразіна при викладанні дисциплін “Методологія регіональних 

статистичних досліджень”, “Статистичне моделювання та прогнозування”, 

“Статистичний аналіз нечислової інформації” (акт від 21.04.2015 р.). 
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Повнота викладу наукових положень, висновків та рекомендацій в 

опублікованих працях.  

Одержані в дисертації висновки, результати і положення наукової новизни 

повністю викладені у 12 наукових працях загальним обсягом 5,75 друк. арк., з яких 

особисто автору належить 5,53 друк. арк., у тому числі 7 статей – у фахових наукових 

виданнях України, з них 1 стаття – у виданні, що включено до міжнародних 

наукометричних баз даних. Результати проведеного дослідження пройшли апробацію 

на 5 наукових і науково-практичних конференціях. Обсяг і кількість опублікованих 

наукових праць відповідає встановленим вимогам щодо опублікування основного 

змісту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 

 

Відповідність оформлення та викладення дисертації і автореферату щодо 

встановлених вимог. Робота за обсягом та оформленням відповідає вимогам, які 

пред’являються до кандидатських дисертацій економічного профілю. Дисертація 

написана чітко, грамотно, виразно, строгою науковою мовою. 

Зміст автореферату та основних положень дисертації ідентичні. Автореферат 

також оформлено у відповідності до встановлених вимог. 

Відповідність змісту дисертації спеціальності 08.00.10 – статистика. Тема та 

фактичний зміст дисертації повністю відповідає спеціальності 08.00.10 – “Статистика”. 

 

Зауваження, дискусійні питання та побажання до роботи. У цілому 

дисертаційна робота  Корепанова Георгія Сергійовича оцінюється позитивно. 

Однак, разом із зазначеним, вона містить, на наш погляд, окремі положення, які 

можуть слугувати приводом для появи дискусій у науковому середовищі, а саме: 

Щодо зауважень, то вони такі: 

1. Автор недостатньо уваги приділив проблемі виокремлення факторів 

інвестиційної привабливості, незадіяним залишився факторний аналіз, а саме метод 

головних компонент, хоча його використання дозволило б уникнути суб’єктивізму 

при обґрунтуванні чинників інвестиційної привабливості регіонів. 

2. При розгляді чинників інвестиційної привабливості регіонів України 

доцільно звернути увагу на такий чинник, як політичний. 
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3. Багатовимірне групування регіонів України за рівнем інвестиційної 

привабливості з використанням кластерного аналізу особливого прикладного 

значення в роботі не має. 

4. У роботі бажано більше уваги приділити визначенню основних тенденцій та 

закономірностей розвитку інвестиційного ринку України. 

5. У розроблених автором матрицях квартильного розподілу регіонів України 

та одиниць Харківської області за факторами не визначені межі побудованих 

груп. 

6. Автором недостатньо визначена роль державного регулювання щодо 

залучення інвестицій в регіони країни та розвитку інвестиційного ринку.  

7. В роботі мають місце окремі недоліки редакційного характеру. 

8. Робота перевантажена таблицями, деякі таблиці доцільно було перенести в 

додатки (наприклад, табл. 1.1 – 1.3, 1.6 ). 

Однак зазначені недоліки та зауваження не впливають на високу загальну 

оцінку дисертації, вони не стосуються основного змісту та головних висновків і не 

знижують її наукової та практичної цінності. В цілому дисертаційна робота 

представляє собою творче, завершене наукове дослідження, яке заслуговує на 

схвалення та високу оцінку. 

 

Загальний висновок. 

Дисертація Корепанова Г.С. «Статистичне оцінювання інвестиційної 

привабливості регіонів України» є самостійною, цілісною і завершеною 

кваліфікаційною науковою працею, містить нові результати, які в сукупності 

ставлять і розв’язують важливу наукову проблему формування методологічних 

засад статистичного оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України. 

Отримані здобувачем результати мають наукову і практичну значимість, а 

основні положення змісту дисертації апробовані на науково-практичних 

конференціях, опубліковані у наукових працях автора та повністю викладені в 

авторефераті. Обсяг друкованих праць та їх кількість відповідає вимогам щодо 
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публікацій основного змісту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук. 

За змістом і формою дисертаційна робота повністю відповідає вимогам 

Міністерства освіти і науки України п. 9, 11, 12 "Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника", 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 

року, а її автор – Корепанов Георгій Сергійович – заслуговує на присудження йому 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.10 – 

статистика. 
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