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1. Актуальність теми дослідження. 

Для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонів 

України, розроблення відповідних управлінських рішень та реалізації програм 

державної підтримки регіональної економіки необхідно здійснювати 

статистичне оцінювання інвестиційної привабливості територіальних одиниць в 

Україні на регіональному та місцевому рівнях. За таких умов пріоритетним 

завданням є удосконалення підходу до аналізу інвестиційної привабливості 

регіонів країни, який би належним чином задовольнив потреби та інтереси 

зовнішніх інвесторів, був би для них зрозумілим та надав вичерпну інформацію 

для внутрішніх користувачів. 

Виходячи з цього, тема дослідження Г.С. Корепанова безперечно є 

актуальною і має важливе науково-методологічне та практичне значення у 

частині вдосконалення методології статистичного оцінювання інвестиційної 

привабливості регіонів України. 

2. 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 

User
Stamp



концептуальних положень комплексної регіональної диференціації і 

ранжування регіонів України за рівнем інвестиційної привабливості. 

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. 

3. Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій. 

Обсяг і глибина виконаного дослідження цілком достатні для 

обґрунтування наукових висновків, положень і рекомендацій, що виносяться на 

захист.  

Глибокий аналіз зарубіжного та вітчизняного науково-практичного досвіду 

статистичного оцінювання інвестиційної привабливості територій (пп. 1.1, 1.2) 

дозволив автору зробити обґрунтовані пропозиції щодо напрямків 

удосконалення системи оброблення та аналізу статистичної інформації, а також 

розробити методологічні засади оцінювання інвестиційної привабливості 

регіонів та місцевих територіальних одиниць в Україні. 

Вагомість запропонованих в роботі наукових положень та тверджень 

підсилюється проведеним на їх основі дослідженням інвестиційної 

привабливості на регіональному рівні, а саме в Харківській області (п. 2.2). 

Під час проведення дослідження автором були використані адекватні 

статистичні методи та достовірна статистична інформація. Для досягнення 

поставленої мети в роботі були використані такі методи дослідження: 

теоретичного узагальнення (для визначення теоретичних основ і напрямків 

дослідження); аналізу та синтезу (при дослідженні сутності поняття 

“інвестиційна привабливість регіону”); методи індукції, дедукції, абстракції й 

формальної логіки (для визначення й уточнення економічної суті та змісту 

понятійного апарату); метод абстрагування й системного підходу (при побудові 

системи чинників інвестиційної привабливості регіонів в Україні, а також для 



аналізу методологічних підходів до оцінювання інвестиційної привабливості 

регіонів); метод логічного моделювання – для виявлення та класифікації 

статистичних показників інвестиційної привабливості регіонів; порівняння, 

групування (для опрацювання статистичних даних); графічний (для наочного 

ілюстрування явищ, процесів та закономірностей, що досліджуються); 

узагальнення (зокрема при побудові аналітичних виразів критеріїв вибору 

методу побудови функцій належності), економіко-статистичні методи, а саме 

індексний, кластерний аналіз, дисперсійний, ранжування, апарат теорії нечітких 

множин та нечіткої логіки (для оцінювання інвестиційної привабливості 

регіонів в Україні).  

Інформаційною базою дисертаційного дослідження були Закони України, 

постанови Кабінету Міністрів України, офіційна статистична інформація та 

методичні матеріали Державної служби статистики України, Головного 

управління статистики у Харківській області, інших країн і міжнародних 

організацій, наукові праці зарубіжних і вітчизняних учених, ресурси Інтернету, 

власні розрахунки, експертні оцінки та ін. 

Достовірність основних результатів дисертації підтверджується їх 

апробацією на Міжнародних та національних науково-практичних 

конференціях, публікаціями у наукових виданнях, використанням результатів 

дослідження у практичній діяльності відомчих установ і у навчальному процесі. 

Результати дисертаційного дослідження мають високий ступінь 

достовірності. Висновки за результатами дослідження логічно пов’язані з 

об’єктом та предметом дослідження, вичерпно аргументують виконані завдання 

та підтверджують досягнення поставленої мети. В них чітко сформульовані 

констатуюча та конструктивна частини. Все це дає підстави стверджувати, що 

наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи мають 

достатню ступінь обґрунтованості.  

4. Наукова новизна результатів дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в комплексному 

дослідженні теоретико-методологічних, організаційних та практичних аспектів 



статистичного оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України. До 

результатів, що мають елементи наукової новизни і отримані особисто 

здобувачем, можна віднести: 

1. Удосконалення понятійно-категоріального апарату інвестиційної 

привабливості, зокрема, трактування сутності поняття “інвестиційна 

привабливість регіонів”, зміст якого окрім традиційного розуміння як 

інтегральної характеристики переваг та недоліків об’єктів інвестування, 

характеризується також сукупністю регіональних чинників, що визначаються з 

урахуванням інвестиційних мотивів різних інвесторів, що дозволило розглядати 

його як об’єкт статистичного дослідження (п. 1.1. табл. 1.1 с.12-14, табл. 1.2 

с. 17-19, табл. 1.3, с.1.3, с. 24). 

2. Підхід автора до оцінювання ступеня концентрації інвестицій в 

регіональному розрізі на основі використання індексу Херфіндаля-Хіршмана 

(Herfindahl-Hirschman Index), що дозволило проаналізувати регіональну 

диференціацію прямого іноземного інвестування та зробити висновки щодо 

неоднорідності інвестиційного простору територій в Україні (п.1.3, стор. 54–

65). 

3. Заслуговує уваги, підхід до оцінювання спільного впливу різного 

сполучення чинників інвестиційної привабливості шляхом побудови 

інформаційних матриць квартильного розподілу досліджуваних територіальних 

одиниць в Україні на регіональному та місцевому рівні, що надало можливість 

наочного представлення їхнього розподілу за двома суттєвими для конкретних 

інвесторів чинниками інвестиційної привабливості (п. 2.2, стор. 87–92);  

4. На мою думку, заслуговує уваги проведене автором рейтингове 

оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України за групами 

синтетичних чинників, на основі методики І. Бланка (п.3.1, стор. 109-121). 

Також, слід відзначити, застосований автором кластерний аналіз у групуванні 

регіонів України за рівнем інвестиційної привабливості (п.3.2, табл. 3.7, 

стор. 122-129). 

5. Автором продемонстровано володіння економіко-математичним 



моделюванням у частині статистичного оцінювання інвестиційної 

привабливості на основі методу нечіткої логіки. Комплексне використання не 

тільки кількісних, але й якісних показників (зокрема, лінгвістичних змінних – 

природно-ландшафтного туристичного потенціалу і національної 

самосвідомості населення) дозволило побудувати інтегральну багаторівневу 

інформаційну систему, сформувати нечітку базу знань для українських даних, й 

на її основі оцінити рівень інвестиційної привабливості регіонів України за 

обраними чинниками й отримати інтегральну оцінку. (п.3.3, стор. 130-156). 

Таким чином, концептуальний підхід до комплексного оцінювання 

інвестиційної привабливості територій України, що передбачає обґрунтування 

чинників, формування системи статистичних показників ієрархічного 

оцінювання інвестиційної привабливості територіальних одиниць 

регіонального та місцевого рівня в Україні, застосування обраних методів 

оцінювання, (зокрема, на основі узагальнюючих показників, рейтингове 

оцінювання, багатовимірне групування регіонів), виокремлення однорідних 

регіонів та ранжування на основі чинників та інтегральних індикаторів 

(табл. 3.22, стор.155) забезпечив обґрунтованість отриманих результатів і має 

всі ознаки наукової новизни. 

5. Практичне значення отриманих результатів.  

Авторські розробки розраховані на користувачів різних сфер діяльності та 

рівнів державного управління, придатні до використання у практичній 

діяльності органів державної статистики, а також у навчальному процесі у 

вищих навчальних закладах.  

Це підтверджується їх широкою апробацією та використанням органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування України (Департаментом 

економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної 

адміністрації), в аналітичній роботі державних органів статистики (Головного 

управління статистики у Харківській області), впровадженням в практичну 

діяльність підприємств (ТОВ “Шольц Ресайклінг Харків”) та використанням в 

практичній викладацькій діяльності у Харківському національному 



університеті імені В.Н. Каразіна. 

Вдосконалена ієрархічна система статистичних показників оцінювання 

впливу виділених чинників інвестиційної привабливості територій України на 

регіональному та місцевому рівні може бути застосована для проведення 

відповідних статистичних досліджень не лише органами статистики, а й 

іншими зацікавленими установами та організаціями, які займаються вивченням 

проблем оцінювання інвестиційної привабливості регіонів та місцевих 

територіальних одиниць в Україні. 

Запропоновані автором інформаційні матриці квартильного розподілу 

досліджуваних територіальних одиниць в Україні на регіональному та 

місцевому рівні можуть бути використані для проведення відповідних 

порівняльних оцінок інвестиційної привабливості за двома виділеними 

факторами в територіальному розрізі, як в межах України, так і в межах її 

окремих регіонів. 

Безпосереднє практичне значення має також розробка рекомендацій щодо 

комплексного використання якісних та/або лінгвістично визначених показників 

та чинників інвестиційної привабливості. 

Реалізація запропонованих автором напрямків вдосконалення методології 

здійснення статистичного оцінювання інвестиційної привабливості на 

місцевому та регіональному рівнях дозволить отримувати відповідну 

статистичну інформацію, яка матиме більш високий рівень повноти та 

адекватності. 

6. Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових 

фахових виданнях. 

Сформульовані у дисертації Корепанова Георгія Сергійовича основні 

висновки, рекомендації та наукові положення, повно висвітлені у 7 статтях – у 

фахових наукових виданнях України, загальним обсягом 4,19 друк. арк., з них 1 

стаття – у виданні, що включено до міжнародних наукометричних баз даних, 

загальним обсягом 0,86 друк. арк. Їх зміст свідчить про плідну роботу 

здобувача над методологічними проблемами вдосконалення обробки та аналізу 



статистичної інформації щодо оцінювання інвестиційної привабливості 

національних територіальних одиниць. 

Основні положення дисертації висвітлено в авторефераті, зміст якого 

повністю відповідає дисертаційній роботі. 

7. Дискусійні положення та зауваження по дисертації. 

В цілому дисертація написана грамотно, має цілісну структуру і є 

завершеним науковим дослідженням. Зміст роботи й глибина висвітленої теми 

свідчать про наукову компетентність і практичний досвід автора. Висновки за 

результатами дослідження є логічними, аргументованими і внутрішньо 

збалансованими. Проте, не всі положення дисертації є беззаперечними, частина 

з них мають дискусійний характер, деякі потребують уточнення та додаткової 

аргументації. 

1. В дисертації докладно представлена методологія побудови індексу 

інвестиційної привабливості регіонів України, що запропонована Київським 

міжнародним інститутом соціології (КМІС) у співпраці з Інститутом 

економічних досліджень та політичних консультацій. Доречніше було б просто 

зазначити, що подібне дослідження має місце, а також визначити його мету та 

результати, не зупиняючись на викладенні методики проведення (стор. 37–41). 

2. На мою думку, автор не зовсім чітко обґрунтував окремі показники 

ієрархічного оцінювання інвестиційної привабливості територіальних одиниць 

регіонального та місцевого рівнів України (табл. 2.1). Наприклад, до індикатора 

“Здоров’я” віднесено показник “Кількість відвідувань за зміну амбулаторно-

поліклінічних закладів на 10000 населення”. Чому саме цей показник, а не 

показник, наприклад, загальної захворюваності населення, або захворюваність 

населення на соціально небезпечні хвороби, які є більш інформативними? До 

індикатора “Освіта” автором віднесено показник “Кількість студентів вищих 

навчальних закладів у розрахунку на 10000 населення”, доцільніше було б узяти 

показник “Випуск фахівців за регіонами”, тим більше, що автор відзначає, що 

“…об’єкт інвестування вимагає наявності висококваліфікованих кадрів”. 

Також, мені не зрозуміло, навіщо використовувати обидва показники 



“Щільність автомобільних доріг з твердим покриттям” й “Загальна частка доріг 

із твердим покриттям” та показники “Щільність залізничних колій” й 

“Експлуатаційна довжина залізничних колій”, які є інформаційно 

односпрямованими (табл. 2.1, стор. 70-71). 

3. Для обчислення загальної рейтингової оцінки інвестиційної 

привабливості регіонів України автором використані значення вагових 

коефіцієнтів за методикою І. Бланка, розраховані експертним методом. Однак, 

показники, які автор використав у дослідженні, дещо різняться від груп 

синтетичних показників даної методики. Виникає запитання, чи коректно 

застосовувати вагові коефіцієнти методики, якщо інформаційна наповненість 

груп синтетичних показників дещо відрізняється? (п. 3.1, табл. 3.1-3.5, 

стор. 118) 

4. На основі теорії нечіткої логіки автором запропоновано класифікацію 

окремих лінгвістичних змінних у зв’язку з їх не кількісною характеристикою. 

Так, автор пропонує розподілити на п’ять груп показник “рівень національної 

самосвідомості”: низький, занижений, середній, підвищений, високий. Мені 

здається, що не зовсім вдало підібрана класифікація рівня національної 

свідомості населення. Можливо, доцільніше було б використати стандартну 

шкалу: низький, нижче середнього, середній, вище середнього, високий 

(стор. 133). Така ж шкала термів використана автором і до показників 

виробництво електроенергії та кількість абонентів мережі Інтернет. До цих 

показників, на мою думку, доцільно використовувати трьохбальну шкалу 

(низька, середня, висока) (табл. 3.10, стор. 135-136). 

5. У дисертації також зустрічаються окремі неточності та некоректне 

представлення: табл. 1.6, яка займає чотири сторінки, бажано було б подати у 

додатках (стор. 32-35), в табл. 2.2 автор наводить матрицю значень вихідних 

змінних, що є загальновідомим (стор. 77), в деяких випадках бажано було б 

використати новіші статистичні матеріали (стор. 94, 101, 102). 

Однак зазначені зауваження не носять принципового характеру і не 

змінюють позитивної оцінки дисертації Г.С.Корепанова, її високого наукового 



рівня та практичної значимості, лише підтверджують важливість і складність 

теми наукового дослідження.  

8. Загальний висновок. 

Дисертація Корепанова Георгія Сергійовича “Статистичне оцінювання 

інвестиційної привабливості регіонів України” є самостійною, цілісною і 

завершеною кваліфікаційною науковою працею, в якій отримані нові науково 

обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують важливе наукове завдання 

обґрунтування теоретико-методологічних засад та інструментарію 

статистичного оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України, 

вдосконалення статистичного забезпечення управлінських рішень щодо 

ефективного залучення інвестицій в економіку країни на регіональному та 

місцевому рівнях.  

Дисертаційна робота за змістом, новизною, обґрунтованістю і 

достовірністю основних положень відповідає паспорту спеціальності 08.00.10 

та  вимогам, зазначеним у пунктах 9, 11, 12 “Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника”, що 

затверджений постановою КМУ від 24.07.13 р. № 567, а її автор Корепанов 

Георгій Сергійович заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.10 – статистика. 

 

Офіційний опонент, 

доцент кафедри статистики, 

Національної академії статистики, 

обліку та аудиту,  

кандидат економічних наук, доцент    Г.В. Голубова 

 
 
Підпис доцента кафедри статистики Національної академії статистики, обліку 

та аудиту,  Г.В. Голубової засвідчую: 
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