Облікова картка дисертації (ОКД)
Шифр спецради: Д 11.170.01
Відкрита
Вид дисертації: 05
Державний обліковий номер: 0502U000094
Дата реєстрації: 22-03-2002

1. Відомості про здобувача
ПІБ (укр.): Онищенко Володимир Олександрович
ПІБ (англ.): Onyshchenko Volodymyr Oleksandrovych
Докторантура: ні
Шифр спеціальності, за якою відбувся захист: 08.10.01
Дата захисту: 19-02-2002
На здобуття наукового ступеня: д.е.н.
Спеціальність за освітою: 7.092108

2. Відомості про установу, організацію, у вченій раді якої відбувся захист
Назва організації: Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ: 24165255
Адреса: 83048, Україна, Донецьк, вул. Університетська, 77
Телефон: 552283
Інше:

3. Відомості про організацію, де виконувалася (готувалася) дисертація
Назва організації: Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ: 24165255
Адреса: 83048, Україна, Донецьк, вул. Університетська, 77
Телефон: 552283
Інше:

4. Відомості про організацію, де працює здобувач
Назва організації: Полтавський державний технiчний унiверситет iменi Юрiя Кондратюка.
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Код ЄДРПОУ: 02071100
Адреса: 36011, Полтава, Першотравневий проспект, 24.
Телефон: 22850
Інше:

5. Наукові керівники та консультанти
Наукові керівники
Фінагін В.В. (д.е.н., професор, 08.10.01)
Амітан В.Н. (д.е.н., професор, 08.10.01)

6. Офіційні опоненти та рецензенти
Офіційні опоненти
Долішній М.І. (д.е.н., професор, акад., 08.10.01)
Тимчук М.Ф. (д.е.н., професор, 08.03.02)
Янукович В.Ф. (д.е.н., професор, 08.10.01)

7. Підсумки дослідження та кількісні показники
Підсумки дослідження: 22 - Теоретичне узагальнення і
вирішення важливої наукової проблеми

Кількість публікацій: 34

Кількість сторінок: 429

Кількість патентів:

Кількість додатків: 11

Впровадження результатів роботи: 35

Ілюстрації: 39

Мова документа: Українська

Таблиці: 57

Зв'язок з науковими темами:

Схеми:
Використані першоджерела: 275

8. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Індекс УДК: 332.132; 911.3, 330.322.001.8
Тематичні рубрики: 06.61.23

9. Тема та реферат дисертації
Тема (укр.)
Основи формування інвестиційної політики регіону

Тема (англ.)
Formation of Investment Policy(politics) of Region

Реферат (укр.)
Об'єкт дослідження: економічний потенціал регіонів у їх галузевому розрізі, рівень та динаміка валового внутрішнього
продукту, державний і регіональні бюджети, джерела їх наповнення й інвестиційного забезпечення виробничих структур
у регіонах України. Мета дослідження: розв'язання проблеми науково-методологічного обґрунтування і розроблення
механізму формування збалансованої інвестиційної політики в регіонах, теоретичне обґрунтування форм ефективного
залучення інвестицій та управління інвестиційними процесами регіону. Методи дослідження й апаратура: діалектичний
метод пізнання дійсності, структурно-системний підхід, прийоми порівняльного та статистичного аналізу, методи
комплексного аналізу економічних і соціальних явищ, логічного узагальнення, методи економіко-математичного
моделювання. Теоретичні й практичні результати: створено передумови для визначення подальшого розвитку
принципово нового напряму в теоретичних і прикладних дослідженнях проблеми забезпечення ефективної регіональної

інвестиційної політики в Україні в умовах трансформації соціально-економічних відносин; започатковані методичні
засади оцінювання інвестиційного потенціалу в регіонах України через розрахунок регіонального мультиплікатора
інвестицій. Результати дослідження можуть бути використані при вдосконаленні регіональної соціально-економічної,
інвестиційної та інноваційної політики, прогнозуванні інвестиційних процесів в регіонах України, розробленні
стратегічних напрямів розвитку територіальних виробничих комплексів, визначенні пріоритетів та механізму реалізації
державних і регіональних програм розвитку. Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що вперше
визначено й представлено обґрунтування принципів розв'язання проблеми впливу розміщення продуктивних сил на
динаміку інвестиційних процесів на регіональному рівні, вперше запропоновано розв'язання проблеми формування
інвестиційної політики регіону на основі застосування принципу рівноваги валового внутрішнього продукту регіону,
розроблено та реалізовано розрахунок мультиплікатора інвестицій регіону з визначенням рівня граничної схильності до
споживання і нагромадження, розроблено механізм прогнозування інвестицій на регіональному рівні. Механізм
використаний при розробленні "Довгострокової програми залучення інвестицій у розвиток економіки Полтавської області
до 2005 року", визначено фактори та обґрунтовано принципи розв'язання проблеми створення діючого механізму впливу
на інвестиційну політику в регіоні з боку органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, дано оцінку й
представлено обґрунтування механізму регулювання інвестиційного процесу на регіональному рівні на основі врахування
економічних законів, що визначають сукупний попит та сукупну пропозицію, обґрунтовано та доведено ефективність
математичної моделі оптимізації регіонального управління інвестиційними процесами. Сферою використання є наукові
установи за профілем наукової роботи у сфері дослідження розвитку продуктивних сил і регіональної економіки;
виконавчі органи влади, обласні державні адміністрації, галузеві органи управління; місцеві органи самоврядування; вищі
навчальні заклади.

Реферат (англ.)
The subject of the research: the economic potential of regions in their branches, the level and the dynamic development of a
gross internal product, the state and regional budgets, the sources of their filling and investments ensuring of the industrial
structures in regions of Ukraine. The purpose of research: a decision of a problem of the scientific and methodological
motivation and development of a mechanism of formation of a balance investment policy in regions, the theoretical motivation
of forms of the efficient attraction of investments and management of investment processes of region. Research methods and
equipment: the dialectic method of knowledge of the validity, structural - system approach, methods of the comparative and
statistical analysis, methods of the logical generalization, methods of the economic and mathematical modeling Theoretical and
practical results: the preconditions for the further development of a new direction in theoretical and applied research of the
problems of effective functioning of the investing policy in Ukraine are established in the conditions of social and economical
transformation; methodology of evaluation of investing potential of Ukraine was developed by the calculation of the investment
regional multiplier. The results of the research can be used for the perfection of the regional policy, elaboration of strategic
directions of development of producing-territorial systems, defining priorities in the drafting of the state and regional programs
of development. The scientific novelty of the received results is defined by that for the first time the premises were created for
the determination of further development of new direction of the theoretical and applied problems of studies for ensuring an
efficient regional investment policy in the Ukraine in conditions of transformations of social-economic relations; mortgaged
methodical bases of evaluation of investment potential in regions of Ukraine through the calculation of regional multiplier of the
regional investments, with the determination of the tendency to accumulation and consumption; the mechanism of provision of
the regional investment policy in Ukraine was done. The mechanism was applied for the development of "Long-term program of
attracting the investments to the Poltava region for economic development till 2005". The factors and principals of solving the
problems of creation of an efficient mechanism of the influence on the regional investing policy by the local executive
authorities and local self-governing. The evaluation of regulation mechanism of regional investment process and its justification
was presented. The economic laws of total demand and supply were taken into account. The efficiency of mathematical model of
optimization of regional governing policy of investment process was proved. Sphere of use are scientific institutions of the
similar scientific sphere, which study the productive power and regional economy; executive organs an authorities, regional
state administrations, branch of managerial bodies; local organs of self-governing; higher education institutions.
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