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Акryальнiсть обраноi теми дисертацiйноI роботи та iT зв'язок з напрямами

науково - дослiдних робiт

У результатi iнформацiйно-технологiчноТ революцiТ на межi ХХ i ХК столiть

Виникае iнформацiЙно-цифрова eKoHoMiKa, яка вимагае формування новоi

соцiально-економiчноi системи. Безсумнiвно, що радикальнi змiни в ycix сферах

}киття, що вiдбуваються завдяки iнформацiЙно-цифровим технологiям, дедалi

бiльше сприятимуть зростанню кiлькостi суб'ектiв рiзних напрямкiв

господарськоi дiялъностi та piBHiB функцiонування i в тоЙ же час

прискорюватимуть формування

Щаний процес, з одного боку,

взасмодiй як в нацiональнiй, так

адекватноi трансформацiТ економiчноТ моделi та ефективностi господарського

розвитку. I-{e висувае на переднiй план необхiднiсть теоретичного опрацювання

вказаних особливостей та практичного вирiшення iз застосуванням науково-

обrрунтованих пiдходiв, HoBiTHix iHcTpyMeHTiB та методiв.

Багато вчених-економiстiв та практикiв придiляють уваry дослiдженню
механiзму перетворення господарських систем пiд впливом iнформацiйно-

цифровоi економiки та глобалiзацiТ, що сприяе появi множинностi пiдходiв як до
трактування ix cyTHocTi, так i до оцiнки ix ефективностi. OcTaHHi потребують

експертноi оцiнки, що базусться на використаннi об'ективноi статистичноI

iнформацiТ. Ile можуть здiйснити спецiально навченi працiвники. У зв'язку з цим
виникас необхiднiсть дослiдження рейтингування як iнституту сучасного-,

механiзму господарських трансформацiй та його впливу на вибiр господарських

суб'ектiв, що дасть можливiсть виявити чинники i механiзми оптимiзацiТ процесу

рейтингування на сучасному етацi iнформацiйно-цифровоi економiки та

виробити стратегiчнi кроки для його регулювання. Усе вище зазначене

обумовлюс актуальнiсть i свосчаснiсть дисертацiйноi роботи Глушач Ю.С.
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наднацiональних та нацiональних об'еднань.

значно ускладнюе структуру господарських

i у свiтовiй економiцi, а з другого - потребуе



f(исертацiйна робота Ю. С. Глушач виконувалася у вiдповiдностi з планом

науково-дослiдноi роботи теми кафедри економiчноi TeopiT та економiчних

методiв управлiння Харкiвського нацiонального унiверситету iMeHi.B.H. Каразiна

<Актуальнi TpaeKTopii iнформацiйноi економiки: iмператив стiйкоi динамiки
глобального господарства> (м держ. ресстрацiТ 0114U000125). особисто

дисертантом обrрунтована об'сктивна обумовленiсть формування iнституту

реЙтингУВаННя в iнформацiйно-цифровiй економiцi, розкрито його змiст i вплив

на вибiр TpaeкTopii розвитку господарськоI системи.

Ступiнь обгрунтованостi наукових положень, висновкiв i рекомендацiй,
сформульованих у дисертацii, ik достовiрнiсть i новизна

Аналiз змiсту дисертацiйноТ роботи, публiкацiй та автореферату Ю. С. Глушач

дозволяс стверджувати, що ocHoBHi теоретичнi положення, висновки та

пропозицii, сформульованi автором, достатньо обЦрунтованi як з теоретичцих, так

i з методичних позицiй.

Науково-теоретичною основою дисертацii послужили працi провiдних

вiтчизняних та зарубiжних вчених сучасностi та минулого. Висновки та

рекомендацii, що представленi в роботi, базуються на узаг€rльненнi iснуючих

теоретичних положень та аналiзi наукових праць aBTopiB, якi дослiджують

мережевi вiдносини, мережевi спiльноти та ix вплив на господарську дiяльнiсть.

Щисертант проявив себе як добре обiзнаний i ерудований фахiвець, здатний

чiтко ставити завдання, узагальнювати та робити apryMeнToBaHi висновки й

пропозицii. При цьому BiH критично осмислив теоретичнi напрацювання свiтовоi

й вiтчизняноi економiчноi думки з дослiджуваноi проблеми.

На ocHoBi iнтегрованих методологiчних пiдходiв, якi базув€tлися на здобутках

еволюцiйноi, iнституцiйноТ i функцiональноi парадигм, систематизацiТ значноi

кiлькостi поглядiв стосовно змiсту мережевих спiльнот, aBTopoBi вд€rпося по-

новому вирiшити теоретично i практично важливе наукове завдання:

обrрунтувати перетворення мережевих спiльнот електронного простору на



iнститут сучасноТ господарськоi системи та видiлити напрями iх регулювання для

забезпечення сталого розвитку системи.

дослiдження, проведене за темою дисертацii, вiдповiдас постOвленiй MeTi та

узгоджуеться iз завданнями дисертацiйнот роботи. Правильнi пiдходи до

визначення об'екту та предмету дослiдження забезпечили змiстовнiсть наведеного

В роботi матерiалу та отримання обrрунтованих висновкiв, якi вичерпно

арГУМенТУЮТЬ виконанi завдання та пiдтверджують досягнення поставленоi мети.

За своiм науково-теоретичним piBHeM та оформленням дисертацiйна робота
Глушач Ю. С. повною мiрою розкривас теоретичний та практичний змiст

дослiджуваноi проблеми.

Аналiзоване дисертацiйне дослiдження мiстить наукову новизну, ocHoBHi

положення якоТ представляють систему логiчно пов'язаних i достатньо

обrрунтованих тверджен ь. До HLlx н ас аJчrпер е d налеэюаmь maKi.

По-перu.lе. У дисертацii на ocнoBi узагальнення еволюцii наукових поглядiв

щодо поняття <реЙтинг> даеться Його розгорнута характеристика, яка е важливим

елементом, що протидiе iнформацiйнiй асиметрiТ, одним з ринкових сигналiв,

що консолiдуе значнi обсяги iнформацii на глобальному piBHi, нацiон€lльному

piBHi, piBHi окремих пiдприемств та сприяе кращому розумiнню стану того чи

iншого економiчного суб'екта (с.53). .Щоводиться, що рейтинг, будучи

комплексною оцiнкою, дозволя€ зменшити ризики невизначеностi

господарських трансформацiй та визначити стан об'екта (с. 57).

По-dруzе. У роботi запропоноване авторське визначення змiсту рейтингу.

!исертант розглядае його як результат унормованого процесу консолiдацii

значних обсягiв iнформацiТ, який набувас здатностi впливати на вибiр aKTopiB у

здiйсненнi господарських перетворень, сила впливу якого залежить вiд iх
поширення, створюючи iлюзiю достовiрностi та надiйностi (с.74).

По-mреmе Самостiйним авторським доробком можна вважати виокремлення

системи чинникiв унормуванIш можливостi манiпулюванIuI вибором aKTopiB

щодо напрямiв господарського розвитку в процесi розробки рейтингiв



(напвм,ttснi., спрощення реальностi, представленоТ в моделi рейтингу; помилки в

визначеннi якiсних властивостеЙ господарського феномену, який знаходиться у
стадiТ формування; протирiччя мiж параметрами рейтингу i змiнами об'екту;

евристики i стерео,гипи, якi притаманнi i експертам-анЕшiтикам; HaBlиucHi;

спецiальниЙ пiдбiр даних; пiдбiр ключових параметрiв; порушенtш логiчноТ

послiдовностi основних функцiй рейтингу) i ix використання (свiдоме

перекручування реЙтинговоi iнформацii, неповне представлення рейтинговоТ

iнформацiТ, бiльш швидке усвiдомлення переважних напрямiв iT застосування)

(с.1 57-1 58).

По-чеmверmе. Позитивним у роботi е визначення функцiй рейтингiв шляхом

виокремлення iх стосовно господарських трансформацiй, а саме: основних

(BHympiъttHix: аналiтична, градувальна; зовнiu,tнiх: сигнальна, обгрунтовуюча

господарськi рiшення); похiдних (зниження iнформацiйноi асиметрiТ, зниження

трансакцiйних витрат); вмiнених (оцiнка порiвняльного потенцiалу розвитку,

засiб залучення iнвестицiй, засiб конкуренцii) (с. 163).

По-п'яmе.У дисертацii удосконалено класифiкацiТ рейтингiв сучасного

господарства шляхом розрiзнення ik за змiстовним складом обраних параметрiв та

piBHeM узаг€Lльнення даних, за суб'ектом розробки рейтинry та його структурою;

узагальнено ix в полiсистему, аналiз якоi дозволив обrрунтувати амбiвалентнiсть

впливу рейтингу на усвiдомлення iнформацii в процесi господарських

трансформацiй (с. l З3- 1 34).

По-tuосmе. Глобальний розвиток iндустрii рейтингiв, слушно зауважу€

дисертант, перетворив ключових суб'сктiв рейтингування - рейтинговi агентства

та результати iх дiяльностi на потужне знаряддя в мiжнароднiй економiчнiй

полiтицi. Iнформацiя щодо результатiв рейтингiв, позитивноi або негативноi

динамiки позицiТ краIни або компанii в них в ocTaHHi роки ст€Lла так широко i

швидко розповсюджуватися, що почала впливати на суспiльну свiдомiсть,

полiтичнi та економiчнi процеси, професiйний дискурс. (c.164).

lLl



Повнота викладу основних наукових результатiв дисертацii в

опублiкованих працях та практичне значення отриманих результатiв
OcHoBHi HayKoBi положення, висновки, теоретичнi та практичнi результати

наукового дослiдження, якi виносяться на захист, отриманi автором особисто i

опублiкованi у 10 наукових працях обсягом З,94 д.а., з яких б статей обсягом 3,07

д.а. - у фахових наукових виданнях Украiни, у тому числi 5 статей - у вiтчизняних

piBeHb дисертацiйноi роботи, слiд

1. На с.92 автор пише: <<Можна констатувати, що у cBiTi вже сформувалася

нова професiя - ренкер (rапkеr), тобто укладач рейтингiв. Клас нацiональних i

мiжнародних оцiнювачiв поступово посилюс своi професiйнi позицii, у тому числi

за рахунок активiзацii зв'язкiв iз представниками влади, мiжнародних органiзацiй i

закладiв. Також вiдбувасться формуваннJI мiжнародних iнститутiв peHKepiB>. I

далi дисертант констатуе, що Bci цi подiТ дозволяють фахiвцям говорити про

народя{ення нового рiзновиду мiжнародноi бюрократii, що буквально живе

рейтингами й оцiнками рiзних об'ектiв. У вiдповiдних колах уже icHyc TepMiH

((уповноважений за iнформацiею> (с.9З). Можна погодитися, що ренкер е

представником новоТ професii та рiзновидом бюрократii. Однак виникае

е новим класом? Класова ознака визначаеться джереJIом доходу, апитання,чи BlH

не його piBHeM. У буржуазii це прибуток, у землевласника - рента, у робiтника -
зарплата. lеякi представники (адвокати, художники, артисти, вченi) отримують

гонорари. Проте yci цi рiзнi соцiальнi категорii змirrгуrоться у один так званий
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наукоВих фахових перiодичних виданнях, включених до мiжнародних

наукометричних баз.

Публiкацii вiдповiдають вимогам ВАК Украiни щодо ix змiсту та оформлення.

З наукових праць, опублiкованих у спiвавторствi, в дисертацii використанi лише

Ti положення, iдеi i висновки, якi с результатом особистих дослiджень здобувача.

Щискусiйнi положення i висновки, що викликають сумцiви i можуть бути

предметом дискусii пiд час захист} дисертацiйноi роботи

Вiдзначаючи

зазначити, що

неточними.

високий теоретичний

вона мiстить висновки



(середнiЙ клас). Виходить, що останнiЙ визначаеtься за piBHeM доходу, що

робиться з iдеологiчною метою.

2. Щеякi мiсця дисертацiТ перевантаженi описовими характеристиками, що.

ускладнюе сприйняття змiсту. I-{e стосусться подачi матерiалу в пiдроздiлi 2.2,

значний обсяг якого присвячений аналiзу рiзноманiтних рейтингiв, методикам Тх

розрахунку та аналiзу результатiв ix оцiнок.

3. Рейтингова активнiсть TicHo переплетена зi свiтовою полiтикою,

переконливо аргументусться в роботi переважно на прикладi закладiв вищоi

освiти (с. 177-182). Однак дану тезу слiд було б доповнити iншими об'ектами

рейтингування ( кампанiя, г€Lпузь, краIна, в тому числi в YKpaTHi).

4. У роботi мають мiсце повтори близьких за змiстом сюжетiв. Наприклад,

дослiдження основних тенденцiй розвитку цифровоi економiки розглядаеться як

у пiдроздiлi 1.1 (с. 38-42), так i в пiдроздiлi I.2 (с.47-50). Це стосуеться також

питання класифiкацiй рейтинry, якi за критерiями методологiчноi побудови

розглянутi автором у пiдроздiлi |.2. (С.67- 68), а за змiстовним складом

параметрiв, piBHeM узагальнення даних, суб'сктом розробки та структурою - у

пiдроздiлi 2.| (с. 104-107).

5. Недостатньо уваги придiлено питанням суперечливостi рейтинryвання як

такого та чинникам, якi сприяють реалiзацii ix корупцiйного потенцiалу або,

навпаки, нейтралiзують його, оскiльки це особливо важливо зараз для Украiни.

Оцiнка стилю дисертацiТ, iT вiдповiднiсть визначенiй спецiальностi та

змiсry автореферату вимогам МОН Украiни

Щисертацiя оформлена згiдно з вимогами МОН УкраТни, висновки належним

чином apryMeнToBaHi та проiлюстрованi аналiтичними розрахунками, поДаниМи у

таблицях i рисунках

!исертацiя за своiм фаховим спрямуванням вiдповiдае перелiку напрямiв

дослiдження спецiальностi 08.00.01 - економiчна теорiя та iсторiя економiчноi

думки. За змiстом, сутнiстю та структурою вiдповiдае вимогам Наказу
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господарських

реЙтингування

MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни JФ40 вiд |2,0|.2017 р. Змiст автореферату

вiдбивас ocHoBHi положення дисертацiТ.

загальний висновок'.- Щисертацiя ю.с. Глушач <<рейтинryвання в

iнституцiйному механiзмi господарських трансформацiй> е самостiйною,

творчою, завершеною науково-дослiдною роботою, в якiй отриманi HoBi науково

обгрунтованi результати, що у своiй сукупностi вирiшують акту€шьне наукове

ЗаВДаННЯ - РОЗКРИТТя змiсту реЙтингу як iнституту сучасного механiзму

трансформацiй, виокремлення стадiй iнституцiоналiзацii

та визначення напрямiв його удосконапення, що мае суттеве

значення як для розвитку економiчноi теорii, так i для практики реформування

украiнськоТ економiки.

За змiстом та оформленням дисертацiйна робота вiдповiдае вимогам пп. 9, l l,
13 Порядку присудження наукових ступенiв, затвердженого Постановою Кабiнету

MiHicTpiB Украiни Ns 567 вiд 24.07.2013 р (з наступними змiнами), якi

висуваються до кандидатських дисертацiй, а if автор Глушач Юлiя

Станiславiвна заслуговуе на присудження наукового ступеня кандидата

економiчних наук за спецiальнiстю 08.00.0l- економiчна теорiя та iсторiя

економiчноТ думки.

Офiцiйний опонент:

доктор економiчних наук, професор,
науковий консультант вiддiлу
економiчноi соцiологii Iнституry соцiологiТ
НАН Украiни /ZE L-Lr ( tч z--.эСщенко П. С.

J2 .!ч l-"i
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