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Акryальнiсть теми дисертацiйного дослiдження. В умовах розвитку
сучасноi господарськоi системи, що характеризуеться на|ромадженнrIм

значних обсягiв iнформацii, збiльшенням ii асиметрii та ускладненням обробки

й узагальнення, важливу роль вiдiграють рейтинги як ефективний

консолiдуючий iHcTpyMeHT для прийняття рiшень в умовах iнформацiйноi

недосконалостi. Поява рейтингових агентств була обумовлена потребами

ринковоi економiки, а сфера ix застосування е досить рiзноманiтною: на

глобальному piBHi (для оцiнки краiн за рiзними пок€lзниками), сектор€lльному

PiBHi (банКiвськоi, страховоi, полiтичноi, освiтньоi, спортивноi), для оцiнки

дiяльностi окремих пiдприемств, iндивiдiв тощо.

зростання ролi рейтингiв в механiзмi сучасних господарських

трансформацiй е закономiрним процесом в умовах iнформацiйноi

недосконалостi цифровоi епохи. Зростаючий (значний) попит на застосування

РеЙТИНry В ПРактичнiй дiяльностi (в процесi прийняття рiшень економiчними

аКТОРаМИ) ПеРетворюе Його на важливиЙ iнститут сучасноi економiки. З огляду

На Це, РеЙтинги ocTaHHiM часом стають об'ектом дослiдження багатьох

науковцiв, проте коло ix iHTepeciB, бiльшою мiрою, обмежуеться

методологiчним та прикладним аспектом.

Потрiбнi напрацювання щодо ролi рейтингу в прийняттi господарських

РiШеНЬ, У ВибОрi напрямiв економiчних перетворенъ сучасного господарства.



саме тому, дисертацiя Глушач ю.с., в якiй дослiджуються питання
iнституцiоналiзацii рейтинryвання, його мiсця i ролi у механiзмi господарських

трансформацiй, е актуЕlльною i сво€часною.

сryпiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв та

рекомендацiй дисертацii'. Висновки дисертацii базуються на доцiльному
використаннi автором сукупностi методiв наукового пiзнання економiчних
процесiв, зокрема, методу теоретичного узагальненнrI та порiвняння,

iсторичного та методу системного аншliзу, економiко-статистичних методiв,

методiв порiвняння й узагальнення, методу експертних оцiнок та iH.

Теоретико-методологiчнi положення й висновки дисертацiйноТ роботи
базуються на наукових роботах вiдомих зарубiжних та вiтчизняних

дослiдникiв в царинi проблем господарських трансформацiй, поведiнковоi
економiки та сфери рейтинryвання.

ознайомлення з дисертацiйною роботою i науковими працями дозволя€
зробитИ висновоК про те, що ocHoBHi положення, якi визначають наукову

новизну дисертацiт, одержанi Глушач Юлiею Станiславiвною в ходi наукового

дослiдження, сформульованi автором самостiйно i вiдображають особистий

внесок автора.

сryпiнь повизни наукових положень дисертацii. Наукова новизна

роботи зумовлена успiшною реалiзацiею здобувачем поставленоi мети та
завдань дослiдження на ocHoBi комплексного ана-гriзу фундаментzlJIьних
положень економiчноi Teopii, сучасних методiв вивчення iнституцiйних

трансформацiй соцiально-економiчних систем i ii складових.

.Що позитивних рис дослiдження слiд вiднести методологiчний пiдхiд
автора до аналiзу об'ективних чинникiв змiни господарських систем, що
базуеться на поеднаннi еволюцiйноi, iнституцiйнот, функцiональноi та

поведiнковоi парадигм в напрямку обцрунтування

прийнятгя господарських рiшень та здiйснення вибору.

зрушень в процесi



Ознаки HayKoBoi новизни мають насryпнi результати дослiдження:

1 ) обrрунтовано змiст iнституцiоншiзацii рейтинryвання, як поступового

процесу унормування вiдносин господарюючих суб'ектiв з розвитку

iнформацiйного посередЕицтва, що вкJIючае стадiТ: формування iнституту

реЙтингiв (як аналiтичного iHcTpyMeHTy), становлення моделi iнформацiйно_

ПосереДНицького бiзнесу (реЙтингових агентств); розгортання глобальноi

iндустрii рейтинryвання, що обумовленi змiнами якiсних i кiлькiсних

параметрiв iнформацii i зростанням попиту на iT консолiдацiю (с. 97-98);

2) виокремлено систему чинникiв унормування можливостi

манiпулювання вибором aKTopiB напрямiв господарського розвитку в процесi

розробки реЙтингiв (ненавмиснi: спрощення реальностi, представленоi в

моделi реЙтинry; помилки в визначеннi якiсних властивостей господарського

феномену, який знаходиться в стадii формування; протирiччя мiж параметрами

реЙтинry i змiнами об'екту; евристики i стереотипи, якi притаманнi i

експертам-аналiтикам; навмиснi: спецiальний пiдбiр даних; пiдбiр кJIючових

параметрiв; порушення логiчноi послiдовностi основних функцiй рейтинry) i ix
використання (свiдоме перекручування рейтинговоI iнформацii, неповне

представлення рейтинговоi iнформацii, бiльш швидке усвiдомлення

переважних напрямiв iT застосування) (с. 157-158);

3) дiстало подztльшого розвитку трактування механiзму трансформацii

господарських систем за рахунок виокремлення в його складi рейтинryвання i

наслiдкiв Його прямого i зворотного впливу на вибiр господарських суб'ектiв в

умовах розпаду iстини i пiдстроювання розвитку системи

рейтинry (с. 43-45);

4) визначено функцii рейтингiв шляхом виокремлення ik стосовно

господарських трансформацiй, а саме: основних (внутрiшнiх: аналiтична,

градув€tльна; зовнiшнiх: сигн€Lпьна, обrрунтовуюча господарськi рiшення);

похiдних (зниження iнформацiйноi асиметрii, зниження трансакцiйних витрат);

вмiнених (оцiнка порiвняльного потенцiалу розвитку, засiб залуIIенн;I

iнвестицiй, засiб конкуренцii) (с. 1б3);

пiд параметри



4

5) удосконалено визначення змiсту рейтингу як результату унормованого
процесу консолiдацii значних обсягiв iнформацii, який набувае здатностi

впливати на вибiр akTopiB в здiйсненнi господарських перетворень, сила

впливу якого запежить вiд ik поширення, що створюе iлюзiю достовiрностi та

надiйностi (с.74);

б) класифiковано рейтинги суIасного господарства шляхом розрiзнення
Iх за змiстовним скJIадом обраних параметрiв та piBHeM узаг€rльнення даних, за

суб'ектом розробки рейтингУ та його структурою; узаг€Lльнено ix в

полiсистему, аналiз якоi дозволив обqрунтувати амбiва-гrентнiсть впливу

рейтинry на усвiдомлення iнформацii в процесi господарських трансформацiй

(с. 132-1З4).

положення та висновки, Що представленi у п.1 та п.2 сформульовано

автором уперше в науковiй лiтературi, а викладенi у п.п. З-6, суттево

доповнюють положення, що iснують в науковiй лiтературi, та вносять до них

часткову новизну.

Повнота опублiкування наукових положень та висновкiв дисертацii'.
за результатами дослiдження опублiковано l0 наукових праць, у тому числi 6

статей у фахових наукових виданнях Украiни, з яких 5 статей - у вiтчизняних

наукових фахових перiодичних виданнях, включених до мiжнародних

наукометричних баз.

публiкацii вiдповiдають вимогам вАк Украiъи щодо ik змiсту та

оформлення i в достатнiй Mipi вiдображають ocHoBHi результати

дисертацiйного дослiдження та елементи науковоi новизни. З наукових праць,

опублiкованих у спiвавторствi, в дисертацii використанi лише Ti положення,

iдеi i висновки, якi с результатом особистих дослiджень здобувача.

дисертацii.

Вiдповiднiсть дисертацlit встановленим вимогам. За cBoiM

Автореферат достатньою мiрою вiдбивае змiст та ocHoBHi положення

оформленням, структурою та обсягом дисертацiя в цiлому вiдповiдае вимогам,

встановленим до кандидатських дисертацiй. Щисертантом опрацьовано



значний масив сучасноi HayкoBoi лiтератури з дослiджуваних питань (З46

найменувань використаних джерел, з яких англомовними е 93). За своIм

змiстом дисертацiя вiдповiдас спецiальностi 08.00.01 - економiчна теорiя та

lсторlя економiчноi думки. Робота мае логiчну структуру, питання

розглядаються послiдовно та вiдповiдають MeTi та завданням дослiдження. Все

це дозволяе стверджувати, що представлена робота е завершеним науковим

дослiдженням, виконаним на високому науковому piBHi.

Практична цiннiсть результатiв дослiдження. Практична цiннiсть

одержаних результатiв дисертацiйного дослiдження полягае в тому, що вони

певною мiрою поповнюють HayKoBi уявлення щодо iнституцiйного механiзму

трансформацii cl^racHoT економiки i мiсця рейтинryвання в процесi здiйснення

вибору i прийняття рiшень господарськими акторами.

Теоретичнi положення дисертацiйноi роботи можуть бути використанi у

навчальному процесi закладiв вищоi освiти при викладаннi KypciB

кIнстиryцiйна eKoHoMiKa>>, <<Економiчна компаративiстика>> та

<MaKpoeKoHoMiKa>> та при проведеннi подальшоТ науково-дослiдницькоI

роботи з проблем пiдвищення ефективностi функцiонування iнституту

реитинryвання.

Практичнi рекомендацii, викJIаденi в роботi, можуть бути використанi у

розробцi заходiв та формуваннi програм державних та регiонzшьних структур,

професiйних та суспiльних органiзацiй з розвитку рейтинryвання на

принципово новiй методологiчнiй ocHoBi, а також в аналiтичнiй дiяльностi

бiзнес-структур як елемент методологiчноi бази дJIя оцiнки порiвняльного

потенцiапу розвитку, технологiй з€rлучення iнвестицiй та iHcTpyMeHry для

визначення прiоритетних напрямiв фiнансування певних проектiв i видiв

дiяльностi.

Зауваження, дискусiйнi питання i побажання щодо змiсry дисертацii.

Рецензована дисертацiя присвячена скJIаднiй теоретичнiй i прикладнiй

проблемi економiчноТ Teopii та господарськоi практики. Незважаючи на
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слiдметодологiчну глибину Й обцрунтованiсть результатiв дослiдження,

вiдзначити oKpeMi зауваження.

1. Схематично представлена на рис. 1.1 (с. 24) загаJIьна логiка

проведеного дослiдження потребуе доповнення суттевим елементом - теорiею

аГенТСьких вiдносин, оскiльки саме в ii площинi розкриваються

вЗаемОвiдносини суб'ектiв реЙтингового процесу (замовника, виконавця та

користувача реЙтинговою iнформацiею), дослiджуються манiпуляцiйний та

корупцiЙниЙ потенцiал рейтингiв, неспiвпадiння iHTepeciB та прояви

опортунiзму в рейтинговому процесi.

2. В ходi дослiдження негативних наслiдкiв формування глобальноi

iндустрiiрейтингiв, а саме зростання репутацiйноi кризи рейтингових агентств

та неДовiри, поширення в глобальному масштабi <ефекту зараження>), кризи

сУВеренного борry в еС, автор акцентуе увагу на продовженнi домiнування

Великоi трiйки рейтингових агентств на ринку рейтингових послуг i

обЦрунтовуе цей факт значно бiльшим досвiдом ix практичноi роботи,

наявнiстю репутацiЙного капiталу та олiгархiчним характером даного ринку (с.

89). На жаль, вплив (репутацiйного капiталу> як чинника конкурентноi

переваги ((старих)> рейтингових агентств над новими, з€Llrишився без

роз'яснення. Бiльша увага даному аспекту в KoHTeKcTi аналiзу репутацiйних

ризикiв сприяла б бiльш глибокому розкриттю корупцiйноi складовоi

рейтинryвання та окресленню шляхiв if подолання.

3. Сформованi за результатами дослiдження пропозицii щодо напрямiв

удосконалення iнституту рейтинryвання були представленi автором у
висновкЕlх до дисертацii у систематизованому виглядi - вiдповiдно до рiвня ix

решriзацii. Цi пропозицii базувались на багатоаспектних дослiдженнях,

здiйснених в рiзних пiдроздiлах роботи, а саме: при дослiдженнi негативних

наслiдкiв глобальноi iндустрii рейтингiв (п.п.2.1), чинникiв нейтралiзацiТ

манiпулятивного потенцiагlу рейтингiв (.r..r. 3.1); проявiв опортунiстичноi

поведiнки суб'ектiв рейтингового процесу (.r..r. З.2). ,Щоречно було б

узаг€rльнити наведенi в рiзних пiдроздiлах роботи пропозицii щодо



ВдоСконulJIенЕrI iнституry реЙтинryвання, цредставивши ik в розгорнутому

синтезованому виглядi виокремлено в п.п. З.2 та вкщавши на заходи, що

здiйснюються свiтовою спiльнотою в цьому напрямку.

4. В пiдроздiлi 2.2 дисертацiйноi роботи, анатliзуючи полiсистему

господарських рейпангiв сучасноi економiки, автор вка:!уе на ii постiйну

еволюцiю: розшmрення за рахунок появи нових реЙтингiв; зникнення деяких

реЙтингiв; змiни в перiодичностi i методологii складання певних рейтингiв. На

Наш погляд, доречно було б розширити дослiдження в цьому аспектi

ВиоIФемленням об'ективних i суб'ективних причин даних змiн, що дозволить

виявити можливiсть вйкористztннrl в них манiпулятивноi складовоi та запобiгти

проявЕlм опорryнiстичноi поведiнки.

5. В другому роздiлi дисертацiйноi роботи, де розгJuIдаеться

iнСтиryцiонапiзацiя рейтинryвання розвитку с)часного господарства, е певна

розбiжнiсть: на рис. 2.6 (с. 100), на якому зображена модель полiсистеми

господарських рейтингiв, i рис. 2.7 (с.101), де представленi власне рейтинги

cy.T acHoi економiки, оцремо не видiлений мезорiвень, хоча сектори як об'екти

рейтинryванIIя на рисункtlх представленi i в роботi неодноразово вказуеться,

ЩО ПОлiсистема господарських рейтингiв вiдповiдно до об'ектiв рейтинryвання

вкJIючае рейтинги мега-, макро-, мезо- та мiкрорiвня.

6. ЗауваженнrI та побажанЕя щодо оформлення роботи:

- задJIя кращоi вiзуа-гriзацii структури видiв _ дiяльностi свiтового
z-

господарства, якi найбiльше використовують цифровi технологii, рис. 1.3

(с. а0) бажано представити в кольоровому BapiaHTi;

- зустрiчаються незначнi стилiстичнi та друкарськi помилки в додатках, а

саме: дод. М (с.235), дод. Т (с. 2а0).

ОДнак вказанi зауваження практично не знижують загацьного

пОЗиТиВного враження вiд дисертацiйноТ роботи, не впливають на Ti позитивну

ОЦiНкУ. В цiлому представлена дисертацiя е завершеною науковою працею,

спрямованою на вирiшення важJIивих наукових питань, що пок.гlиканi



доповнити та розвинути теорiю iнституцiйних трансформацiй господарських

систем з урахуванням рейтингування.

Загальний висновок. Постановка мети i завдань дослiдженIUI, методи

йогО проведення, ступiнь обrрунтованостi, наукове й практичне значеннrI

одержаних результатiв, а також змiст i структура роботи вiдповiдають вимогам

п. 13 Порядку присудження наукових ступенiв i присвоення вченого звання

старшого наукового спiвробiтника.

,щисертацiйна робота <<рейтинryвання в iнституцiйному механiзмi

ГОСПОДаРСЬКИХ ТРаНСформацiЙ>> е самостiЙною закiнченою науковою працею, в

якiй автор особисто отримав HoBi науково обlрунтованi результати, що у
сукупностi вирiшують акту€UIьне наукове завдання з розкриття суперечливого

ХаРаКТеРУ РОЗВИТКУ реЙтингування в механiзмi господарських трансформацiй

та його впливу на здiйснення вибору економiчних суб'ектiв щодо TpaeKTopii

еКОНОмiчноГо розвитку та розробки регуляторноi полiтики держави задля

пiдвищення ефективностi заходiв функцiонування iнституry рейтинry, що мае

ЗНаЧеНIuI для економiчноi науки та практики господарювання. .Щисертацiя

ЗаСЛУГОВУе На ПОЗИТИВнУ оцiнку, а iT автор, Глушач Юлiя Станiславiвна - на

присудження наукового ступеня кандидата економiчних наук за спецiальнiстю

08.00.01 - економiчна теорiя та iсторiя економiчноi думки.

Офiцiйний опонент,

кандидат економiчних наук,

доцент кафедри економiчноi Teopii та права

Харкiвського державного унiверситету

ФФ

чуетъ_Qя

харчування та торгiвлi I.I. Помiнова


