До спеціалізованої вченої
ради Д 44.877.02
Вищого навчального закладу
Укоопспілки «Полтавський
університет
економіки
і
торгівлі»
ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу
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«Багатство суспільства як потенціал розвитку
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спеціальністю 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки
Актуальність теми дослідження. Процесам продукування, розподілу та
споживання багатства в сучасних макроекономічних системах властива висока
динамічність, що обумовлена глобалізацією, вплив якої поширився нині як на
всю «площину» світового господарства, так і на політичні, соціальні, культурні
та інших «площини» пов’язаних між собою суспільних відносин. Соціальноекономічний розвиток будь-якої країни в сучасних реаліях стає залежним від
загальносвітових процесів, пов’язаних зі створенням та споживанням багатства.
Накопичене країнами упродовж минулих історичних
капіталізуючись

здатне

швидко

«перетікати»

до

періодів багатство

найактуальніших

сфер

економіки, стаючи основою формування нових, зазвичай більш технологічних,
джерел подальшого економічного зростання соціально-економічної системи.
Країнам, які у минулому змогли ефективно капіталізувати та спожити
накопичене у різних формах суспільне багатство, в сучасних умовах належить
мажоритарна частка у структурі всіх світових багатств, й саме ці країни
демонструють нині стабільні темпи приросту сукупності своїх національних
надбань.
Актуальність дослідження багатство суспільства в аспекті потенціювання
його розвитку зростає у умовах наближення людства до четвертої промислової
революції.

Новий

етап

в

житті

суспільства

розглядається

сучасними

науковцями через призму амбівалентності (протирічь), з одного

«ПУЕТ»
Вхідний Р&

продуктивності процесів пов язаних зі створенням та споживання^, багатства,'а--------«-« У »

20/% .

Кількість аркушів
осноен.докум.

додат. ~

з іншого, посиленням ризиків соціально-економічної нестабільності світової
економічної

системи.

потребують

підходи

Відповідного
до

концептуального

соціально-економічного

переосмислення

розвитку

сучасних

макроекономічних систем на основі створеного в суспільстві багатства,
зважаючи на особливості його продукування, розподілу та споживання в нових
соціально-економічних умовах.
Актуальність дисертаційної роботи фактом її виконання відповідно до
планів

науково-дослідної

роботи

кафедр

Вищого

навчального

закладу

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»: 1) кафедри
економічної теорії та прикладної економіки «Формування інституціонального
середовища, соціально економічних систем» (номер державної реєстрації
0112Ш07768)

та

2) кафедри

міжнародної

економіки

«Сучасні

процеси

глобалізації: рушійні сили, мегатренди, суперечності» (номер державної
реєстрації 0113Ш06220).
Сукупність окреслених у дослідженні проблемних питань зумовила вибір
теми дисертаційної роботи, постановку мети, визначення її предмета й об’єкта,
а також її логічно-структурну побудову. Дослідження процесів соціальноекономічного

розвитку

сучасних

накопиченого

суспільством

макроекономічних

багатства,

проведене

систем

на

Сілантьєвим

основі
О. І.,

є

актуальним, цілісним, а також таким, що має наукову та прикладну цінність.
Ступінь

обґрунтованості

й

достовірності

наукових

положень,

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. У рецензованій
роботі поставлене наукове завдання автором виконано. Тема роботи розкрита з
високим

рівнем

теоретичного

обґрунтування,

послідовності, згідно з визначеною метою.

у

стуктуктурно-логічній

Обґрунтованість отриманих

результатів, висновків і рекомендацій підтверджується використанням широкої
інформаційної бази за темою дисертації, яка включає наукові публікації
вітчизняних

та

зарубіжних

науковців,

великий

масив

статистичних,

аналітичних та інформаційних матеріалів міжнародних організацій, органів

виконавчої влади України, транснаціональних компаній, рейтингових агентств
на ін. Перелік використаної у дисертації літератури складає 272 найменування.
Сформульовані автором висновки, які стали логічним результатом
проведеного автором дослідження засвідчують те, що автор успішно реалізував
поставлені у дисертаційній роботі завдання та досягнув мети дослідження.
Апробація отриманих результатів на науково-практичних конференціях, у
тому числі й міжнародних, має достатній рівень. Результати дослідження, що
виносяться на захист, були апробовані на п ’яти міжнародних та всеукраїнських
науково-практичних конференціях, що забезпечило достовірність наукових
положень сформульованих у дисертації. Основній частині дисертаційної роботи
властива логічна структурованість. Підхід автора до викладення матеріалу є
критичним та креативним.
Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій. Наукову
новизну роботи становлять результати, отримані автором особисто у процесі
вирішення поставленого наукового завдання, найбільш значимими з яких є:
• розробка концепції дослідження багатства суспільства, логіку якої
відрізняє

наявність

теоретико-методологічного

та

емпірико-

аналітичного рівнів наукового аналізу, а ключовим положенням є
трактування багатства як портфеля активів, який формується за
одночасного існування багатства суспільства у формі запасу (що
сутнісно корелює з розумінням потенціалу розвитку суспільства) та
у формі потоку (що сутнісно корелює з розумінням власне процесу
розвитку суспільства); це дозволило відповідним чином (як запас і
як потік) проаналізувати нагромадження та використання всіх видів
багатства, якими володіє суспільство в різноманітті їх форм
(матеріально-речової, вартісної, соціальної);
• удосконалення теоретичних засад трактування вартісної форми
суспільного багатства, які відрізняються від інших поясненням
особливостей його формування за допомогою криптовалют, що
дозволило

поглибити

наукові

дослідження

сутності

посткапіталістичної епохи, процесів, що відбуваються у віртуальній
системі

економічних

відносин

і

врахувати

специфіку

функціонування криптовалют поряд з фіатними грошима;
• набуття подальшого розвитку теоретико-методологічного підходу
до

розуміння

багатства

як

невід’ємної

складової

системної

динаміки сучасного суспільства, що термінологічно, категоріально,
змістовно

та

емпірично

проявляється

у

взаємозалежності

«багатство - потенціал - розвиток» і дозволяє, використовуючи
закони діалектики, визначити специфіку формування багатства в
умовах поступового переходу суспільства до 21
•

систематизація підходів до трактування економічного потенціалу,
яку

відрізняє

від

інших поєднання

ієрархічної класифікації,

здійсненої за критерієм «еволюція наукової думки» стосовно
досліджуваного феномену, з типологією - визначенням якісних
відмінностей економічного потенціалу за видами; це дозволило
конкретизувати

багатство

в

категоріях

видових

потенціалів

суспільного розвитку (ресурсного, інституціонального, науковотехнічного, організаційного та потенціалу зв’язків).
Наукове та практичне значення отриманих результатів дослідження.
Ознайомлення з рецензованою дисертаційною роботою дозволило визначити,
що

теоретичне

значення

отриманих

результатів

полягає

передусім

в

удосконаленні теоретичних засад, обґрунтуванні та розширені концептуальних
підходів до пояснення змісту та особливостей соціально-економічного розвитку
макроекономічних систем на основі створеного та накопиченого в суспільстві
багатства в умовах період становлення постіндустріальних відносин. Практична
цінність викладених у роботі наукових результатів та пропозицій полягає у їх
використані з метою формування умов ефективного соціально-економічного
розвитку сучасних макроекономічних систем, заснованого на ефективному
продукуванні, розподілі та споживанні накопиченого суспільством багатства.

Це стосується безпосередньо реалізації завдань, які стоять у наш час перед
Україною.
Розуміння

місця

національної

економіки

у

системі

світового

господарства, дозволяє активізувати пошук вітчизняною наукою способів та
шляхів ефективної реалізації наявного в країні потенціалу економічного
розвитку, а також динамізувати процеси капіталізації накопченого суспільством
багатства

для

подальшого

соціально-економічного

розвитку

суспільства

шляхом привертання уваги формальних інститутів до цієї надзвичайно
важливої науково-практичної проблеми.
Практичне значення одержаних результатів підтверджується довідками
про впровадження результатів дослідження Полтавською обласною державною
адміністрацією

(довідка №

02,2-46/1347

від

21.06.2018

р.)

та Вищим

навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і
торгівлі» (довідка № 23-38/447 від 22.06.2018 р.).
Повнота

викладення

наукових

результатів

дисертації

в

опублікованих працях. Робота написана в науковому стилі, її зміст викладено
в чіткій логічній послідовності. Загальний обсяг дисертації складає 320
сторінок друкованого тексту, у тому числі 219 сторінок основного тексту.
Дисертація має традиційну для кандидатських робіт структуру та складається зі
вступу, трьох розділів,

висновків,

списку використаних джерел з 272

найменувань та 47 додатків.
За темою дисертаційної роботи автором опубліковано 15 наукових праць,
загальний обсяг яких становить 8,5 друк, арк., що відображають основний зміст
роботи, з них: 10 наукових статей у наукових фахових виданнях України, що
включені до міжнародних наукометричних база та 5 тез доповідей, що
розміщені у матеріалах наукових конференціях. Повнота відображення змісту,
основних результатів та ключових положень дисертації у опублікованих
наукових працях та авторефераті є високою, а обсяг та кількість друкованих
праць повністю відповідає чинним вимогам здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук.

Результати дисертаційної роботи були обговорені та отримали схвалення
на п’яти міжнародних та національних науково-практичних конференціях, а
саме:

Міжнародній

науково-практичній

конференції

«Сучасні

наукові

інновації» (м. Київ, 24-25 лютого 2018 р.), Міжнародній науково-практичній
конференції «Актуальні питання економіки, управління та права» (м. Полтава,
19 лютого 2018 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Наука та
проекти» (м. Київ, 27-28 лютого 2018 р.), Міжнародній науково-практичній
конференції «Глобальні проблеми економіки та фінансів» (м. Київ-ПрагаВідень, 28 лютого 2018 р.), науковій конференції студентів та молодих вчених
«Актуальні проблеми теорії та практики міжнародної економіки в умовах
глобальної трансформації» (м. Полтава, 23 квітня 2015 р.)
Дискусійні положення та зауваження до роботи. Позитивно оцінюючи
отримані О. І. Сілантьєвим результати наукового дослідження, їх рівень
теоретичного та емпіричного обґрунтування, необхідно, водночас, зазначити
наявність певних дискусійних положень і зробити деякі зауваження, а саме:
1.

Потребує

пояснення

причина

вибору

автором

різних

(за

тривалістю) часових інтервалів для здійснення однотипного аналізу. Мова іде
про таке: для бенчмаркінгу динаміки показників світового ВВП (с. 175),
світового ВВП за ПКС (с. 183) та реального світового ВВП (с. 179-181) - автор
вважає доцільним часовий інтервал - 38 років, тоді як для бенчмаркінгу
динаміки валових національних заощаджень в світі - 48 років (с. 189), а для
світового Індексу людського розвитку -

10 років (с. 193). Також варто

уточнити, чому для проведеного кореляційно-регресійного аналізу (с. 149) були
використані данні за 2015 рік, а не новіші?
2.
Реаг»,

Необхідним є уточнення умовного скорочення «Р2Р» або «Реаг-ґощо

застосовує

автор.

Згідно

з

оригінальним

перекладом

воно

розшифровується як «рівний до рівного», водночас як у списку умовних
скорочень автор подає пояснення цієї абревіатури як системи взаємодії
«споживач-споживач» (с. 14).

3.

На розширене трактування вимагає твердження автора про те, що

цінність багатства може бути сформована у свідомості людей штучно
(фактично нав’язана соціуму) (с. 28). Автор зазначає, що це положення є
ключовим для критичного сприйняття процесів, що відбуваються в сфері
створення псевдоблаг, але розкриває його недостатньо повно.
4.

Необхідно зауважити, що рис2.2 (с. 75) по суті є розширеним

дублюванням другої частини рис2.1, яка присвячена кругообігу «багатствонакопичення - споживання» (с. 75). На нашу думку, доцільно було б поєднати
ці дві схеми та унаочнити матеріал узагальнено та більш комплексно.
5.

Як цікаве, але дискусійне, слід відзначити питання функціонування

криптовалют у сучасних процесах продукування та споживання багатства
(с. 100). Зокрема це відноситься до тієї його частини, де мова йде про
визначення практичної цінності криптовалют у реальних процесах розвитку
сучасних

макроекономічних

системах

як

певної

складової,

що

його

уможливлює.
6.

Потребує пояснення, чому розглядання інститутів відбувається

окремо від соціальної форми багатства, оскільки інститути є похідними від
людини, а людина є їх ядром. Критичного зауваження заслуговує класифікація
інститутів здійснена автором за критерієм їх ефективності для суспільства
(с. 137). Обравши схематичний підхід до такого аналізу автор надто загально
відобразив природу інститутів. Між тим, зважаючи на суттєву складність
оцінки позитивного чи негативного впливу інститутів на функціонування
суспільства та його соціально-економічний розвиток - це, на нашу думку,
спрощений підхід.
Висновок

про

відповідність

дисертації

встановленим

вимогам.

Дисертаційна робота Сілантьєва Олега Ігоровича «Багатство суспільства як
потенціал розвитку сучасних макроекономічних систем» є самостійною,
оригінальною та завершеною науковою працею, яка має високий рівень
теоретичного обґрунтування та має практичну цінність.

Тема дисертації відповідає паспорту спеціальності 08.00.01 - економічна
теорія та історія економічної думки. Дослідження є завершеною авторською
роботою, у якій автором було успішно досягнуто поставлену мету, вирішено
завдання дослідження та розкрито тему дисертаційну роботу. Автореферат
належним

чином

розкриває

найважливіші

результати

та

висновки

дисертаційної роботи, які є ідентичними з дисертацією за структурою та
змістом.
Вивчення дисертації, автореферату та публікацій автора дозволяє зробити
висновок, що дисертаційна робота «Багатство суспільства як потенціал розвитку
сучасних макроекономічних систем» відповідає вимогам пп. 9, 11, 12 «Порядку
присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України № 567 від 24 липня 2013 р. зі змінами, внесеними згідно Постанови
Кабінету Міністрів України № 656 від 19 серпня 2015 р., а її автор - Сілантьєв
Олег Ігорович заслуговує на присудження наукового

ступеня кандидата

економічних наук за спеціальністю 08.00.01 — економічна теорія та історія
економічної думки
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