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Дисертація підготовлена на актуальну тему. Сучасний історичний 

етап розвитку глобалізованого суспільства на засадах четвертої промислової 

революції створює не лише якісно нові можливості задоволення потреб 

економіки, людини, окремих держав і націй, але й викликає до життя нові 

парадигмальні підходи до розуміння сутності, внутрішньої архітектоніки, 

функцій і форм прояву здавалося би традиційних та загальновідомих понять, 

категорій, інститутів, чинників, що забезпечують продуктивну спроможність 

економічних систем.

До таких загальновідомих інституціональних форм можна віднести й 

“багатство”, дослідження “про природу та причини” якого проводив ще 

славнозвісний Адам Сміт. Однак, якщо для епохи А. Сміта основу “багатства 

народів” складали “гроші, як особлива частина загальних запасів 

суспільства”, “ощадливість і розсудливість”, то в умовах розвитку 

нанотехнологічної революції і, відповідно, потреби в інтелектуальній, 

творчій праці, інтелектуальному капіталі (до того ж у масових масштабах) 

стає очевидним, що самі лише гроші, “ощадливість і розсудливість” суб’єктів 

економічної діяльності не можуть бути засадничими елементами 

національного багатства. Вони не здатні забезпечити, 

формування, зростання та використання національного
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економічного, соціального та духовного розвитку окремих країн і 

глобалізованого світу в цілому. Безперечно, архітектоніка складових частин 

національного багатства, які роблять його не лише системним показником 

здобутків окремої країни, народу, але й основою, інструментом подальшого їх 

якісного розвитку, стала надзвичайно складною, багатогранною, включаючи 

у себе, наряду із суто економічними формами, соціальні, духовні, культурні, 

цивілізаційні, інституціональні, політичні надбання тощо. За цих умов, 

дослідження сутності, змісту, структури та функцій багатства суспільства з 

позицій використання його потенціалу для забезпечення інноваційних 

якісних змін у технологічному способі виробництва, в економічному 

розвитку, у формах взаємозв’язків і взаємодії різних економічних, політичних 

і цивілізаційних систем уявляється актуальним, своєчасним, таким, що 

сприятиме формуванню нових можливостей, чинників та результатів 

продуктивної спроможності національних економік.

Дисертація виконана відповідно до планів науково-дослідної роботи 

кафедри економічної теорії та прикладної економіки ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» «Формування 

інституціонального середовища, соціально - економічних систем» (номер 

державної реєстрації 0112Ш07768) та кафедри міжнародної економіки 

«Сучасні процеси глобалізації: рушійні сили, мегатренди, суперечності» 

(номер державної реєстрації 0113Ш06220).

Актуальність дослідження, чіткість визначення його мети та завдань, 

викладення основного змісту роботи у належній логічно-структурній 

послідовності, формулювання новизни та узагальнення висновків забезпечили 

наукову та прикладну цінність дисертаційної роботи.

Ступінь обґрунтованості й достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Аналіз змісту та 

оформлення результатів дослідження свідчить про достатній рівень 

опанування автором наукової проблематики за темою дисертаційної роботи. 

Достовірність та аргументованість наукових положень, висновків і



рекомендацій сформульованих у дисертації визначаються проведеним 

всебічним аналізом наукової літератури, фактологічних матеріалів, 

статистичних даних, а також застосуванням сучасних методів дослідження 

визначеного предмету.

Текст дисертації та автореферату свідчить, що наукові положення, 

висновки і рекомендації, які містяться в роботі, мають достатній рівень 

теоретичного обґрунтування. Уміння автора використовувати загальнонаукові 

та спеціальні методи дослідження економічних явищ і процесів 

характеризують його як дослідника, що має достатній рівень кваліфікації для 

креативного, критичного, логічного та послідовного підходу до розв’язування 

завдань дослідження.

Використання дисертантом наукових публікацій вітчизняних та 

зарубіжних науковців розміщених у національних (Національної бібліотеки 

України ім. В. І. Вернадського) та іноземних базах даних (І8ТОК, 8СО, 

НагуагсІ ЬІпіуегзЬу Ргезз, 8ґапїогс1 ЬІпіуегзіґу ЬіЬгагу, 8 ґ є у є п з  Іпзіішіе ої" 

ТесЬпо1о§у ЬіЬгагу, Сіґе8еегХ, КезеагсЬОаґе, Ш іу є г з іґ є іґ  ІЛгесМ ЬіЬгагу, ТЬе 

Шіуегзіґу оґ ЬЬаЬ ЬіЬгагу, ТЬе ЬпіуегзЬу оґ СЬіса§о Ргезз іоигпаїз, 

ТчГогіЬлуезґет Ке11о§§ Ь п іу є г з і іу  ЬіЬгагу, 8ргіп§ег, Оеог§егіґ2ег \¥огс1Ргезз, 

Мізез Ог§), аналітичних матеріалів та статистичних даних, міжнародних 

організацій (Іпіетаїіопаї Мопеґагу Рипсі, ЛУогШ Вапк, ТЬе Ьіпіґед Наїіопз 

Сопїегепсе оп Тгасіе апб Оеуеіортепґ, Тгапзрагепсу Іпґегпаґіопаї, Ьпііесі 

Наїіопз), національних та закордонних органів виконавчої влади (Державної 

служби статистки України, Еигореап Сошгпіззіоп), інформаційних матеріалів 

публічних транснаціональних компаній у сфері фінансів та банківських 

послуг (Сгесііі 8иіззе Огоир), звітів міжнародних аудиторських та 

консалтингових агентств (КпщЬґ Ргапк, Возіоп СопзиЬіп§ Огоир, АИіапг), а 

також аналітичних оглядів спеціалізованих періодичних видань (ТЬе 

Есопотізґ, 20Ие1:) забезпечують достовірність та обґрунтованість отриманих 

результатів.



в

Винесені на захист результати дослідження пройшли апробацію на 

п’яти міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних 

конференціях.

Представлений текст дисертаційної роботи відповідає поставленій меті, 

є логічно структурованим, оригінальним та завершеним науковим 

дослідженням. Зроблені автором висновки є логічно обґрунтованим 

підсумком виконаної роботи й повною мірою відображають основні 

результати дослідження.

Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій. Дисертація 

містить положення наукової новизни, висновки і рекомендації, що 

випливають з її основного змісту. Найбільш значимі наукові результати, які 

відображають особистий внесок автора у вирішення поставленого наукового 

завдання та визначають наукову новизну роботи такі:

Автор розглядає категорію багатства як концептуальну відправну точку 

для всієї економічної науки, розуміючи під ним “усе, що розширює вибір 

альтернатив, можливості людини” (с. 27).

Перспективною для подальшого поглиблення досліджень багатства слід 

визнати позицію автора згідно з якою “цінність багатства стає залежною від 

сприйняття людини; багатство стає багатством лише у свідомості людини”, а 

проблема ідентифікації цінності багатства дедалі більше пов’язується з 

дегуманізацією, як деструктивним явищем розвитку сучасного суспільства, із 

нав’язуванням соціуму розуміння сутності та ролі багатства штучним чином” 

(с. 28).

Конструктивною та плідною слід визнати позицію автора щодо 

визначення особливостей процесу формування внутрішньої структури 

багатства у сучасному суспільстві. У цьому плані заслуговує на увагу та 

підтримку підхід дисертанта до розуміння ролі соціальних і нематеріальних 

складових багатства. Зокрема, автор вважає, що “саме у соціальній площині 

зосереджене розуміння багатства сучасниками” (с. 39), а “інститути та 

людина постають невичерпним джерелом соціально-економічного розвитку
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суспільства” (с 45.), у зв’язку з чим в роботі досліджуються такі фактори 

зростання багатства як “економічна та соціальна свобода” тощо (с. 46).

Заслуговує на увагу спроба розв’язання автором проблеми визначення 

вартісної форми багатства як відображення впливу їх факторних складових 

на потенціал економічного розвитку суспільства (с. 91 - 112). Саме 

можливість вартісної оцінки дозволяє, на думку автора, “включити до складу 

багатства ті види благ, які позбавлені матеріально - речової форми, однак 

містять у собі певну суспільно - корисну працю (логістика, зв’язок, торгівля, 

послуги, нематеріальні блага тощо” (с. 91). Водночас автор формулює цікаву 

та конструктивну думку, згідно з якою “встановити абсолютну цінність 

багатства неможливо, його істинна вартість завжди є суб’єктивна” (с. 96).

Викликають науковий інтерес висновки та узагальнення дисертанта 

щодо аналізу соціальних форм багатства і, зокрема, соціального капіталу, 

його сутності, функцій, особливостей формування, збереження та розвитку, 

форм прояву та використання у сучасній економіці. Конструктивними, 

творчими, отже, водночас, дискусійними уявляються підходи автора до 

визначення ролі соціального капіталу як основи формування соціального 

багатства (с. 121.), проблеми оцінки соціального капіталу та соціального 

багатства, нової технологічної форми соціального капіталу в умовах розвитку 

мережевої економіки (с. 128 - 129), скорочення ступеню його олюдненості, 

діалектики приватного та колективного у визначенні соціального капіталу як 

блага (с. 124 - 125), негативних властивостей соціального капіталу тощо (с. 

127- 128).

Слід особливо зазначити прогресивність підходу автора до аналізу 

інститутів економіки та суспільства, як суспільного блага та чинника синтезу 

складових багатства (с. 133 - 157). Досліджуючи проблеми впливу системи 

інститутів на процеси економічного розвитку та зростання суспільного 

багатства автор не обмежився суто теоретичним аналізом, він розробив і 

запропонував математичну модель прямої та оберненої залежності між 

рівнем корумпованості влади та показником душового ВВП за ПКС. Така



спроба, безперечно, заслуговує на увагу та підтримку, посилює 

арументованість окремих позицій, висновків і узагальнень у рецензованій 

роботі.

Окремо слід виділити пласт досліджень у роботі пов’язаний із аналізом 

концептуальних теоретико - методологічних підходів до трактування 

сутності, форм, функцій та моделей використання потенціалу розвитку 

сучасних макроекономічних систем, місця у цьому процесі суспільного 

багатства, того синергетичного ефекту, який виникає у суспільстві, державі, в 

разі системного ефективного застосування усіх можливостей потенціалу 

багатства країни, галузі, людини в інтересах забезпечення якісного зростання 

та розвитку економіки (с. 52 - 68; 174 - 195).

Слід зазначити, що дисертант зробив також певний внесок у 

формулювання нової парадигми економічного відтворення багатства (с. 161, 

(с. 166), визначив особливості формування багатства суспільства в умовах 

становлення постіндустрільного суспільства (с. 158, 164, 166-167), окреслив 

проблеми та суперечності формування та використання потенціалу 

нагромадження і багатства суспільства в аспекті метапарадигми суспільного 

розвитку в Україні (с. 195-213).

Безперечно позитивною рисою роботи є надзвичайно велика кількість 

сучасних статистичних даних, таблиць, які дають змогу засвідчити 

аргументованість, виваженість багатьох узагальнень, висновків і положень 

роботи, хоча й подаються ці дані поза основним текстом, у додатках, що, 

звичайно, ускладнює їх сприймання.

Наукове та практичне значення отриманих результатів дослідження. 

Результати дослідження мають теоретичну значущість, зважаючи на те, що 

вони сприятимуть розвитку наукової думки щодо процесів і явищ, які 

відбуваються нині в економіці та соціумі. Практична цінність отриманих 

автором результатів полягає у застосуванні сформованої автором комплексної 

системи знань про багатство суспільства, яке є основою розвитку сучасних 

соціально-економічних систем, для формування необхідних умов реалізації



національного прогресу на основі накопиченого багатства. Результати 

дослідження мають також теоретичне значення для з ’ясування сутності 

суперечностей притаманних сучасному етапу розвитку суспільства та 

практичне значення для визначення запобіжних заходів щодо загострення цих 

суперечностей.

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. Зміст опублікованих дисертантом наукових праць та 

текст автореферату повною мірою відображають зміст, основні результати та 

положення дисертації. В дисертації та авторефераті згідно із чинними 

вимогами повно та у належній формі здійснено викладення наукових 

результатів дослідження. Дисертація, загальний обсяг якої становить 320 

сторінок друкованого тексту, у тому числі 219 сторінок основного тексту, та 

автореферат, обсягом 21 сторінка, розміщені на веб-сторінці в мережі Інтернет.

Всі ключові результати дослідження висвітлено у 15 наукових працях, 

загальний обсяг яких становить 8,5 д.а., усі вони належать особисто автору. 

Дисертантом опубліковано 10 наукових статей у наукових фахових виданнях 

України, що зареєстровані у міжнародних наукометричних базах даних та 5 

тез доповідей, що розміщені у матеріалах наукових конференціях. Кількість 

та обсяг друкованих наукових праць відповідає чинним вимогам до 

оприлюднення результатів дослідження та основного змісту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Основні положення дисертації, висновки і рекомендації автора 

пройшли обговорення на п’яти міжнародних та національних науково- 

практичних конференціях та опубліковані у збірниках матеріалів 

конференцій.



Дискусійні положення та зауваження до роботи:

1. У дисертаційній роботі постійно згадуються, як одна з особливостей 

сучасного розвитку економіки та суспільства, постіндустріальні відносини, 

однак у жодному з розділів немає грунтовної характеристики сутності, змісту, 

причин виникнення форм існування таких відносин; доволі дискусійним є й 

положення автора про те, що саме становлення постіндустріального 

суспільства є передумовою “затвердження соціально - орієнтованої моделі 

економіки” (с. 25);

2. В окремих розділах роботи присутня певна методологічна 

перевантаженість тексту, яка відволікає автора від аналізу заявлених у темі та 

структурі плану проблем, зокрема від “відображення впливу факторних 

складових вартісної форми багатства на потенціал економічного розвитку 

суспільства” (2.2);

3. Мабуть недоречно надто детально аналізувати сутність грошей, такої 

їх сучасної форми як криптовалюти, відволікаючись від головних завдань 

теми (с. 97 — 98, 99 - 102). Адже криптовалюти ще не мають сталої суспільно 

значущої форми грошей, не впливають суттєво на процес зростання 

суспільного багатства, отже не складають сьогодні виразний потенціал 

економічного розвитку. До того ж, у цьому питанні не проглядається власна 

позиція дисертанта, домінують, в основному, посилання на інших авторів.

4. Уявляється дискусійною позиція автора щодо бачення нової 

технологічної форми соціального капіталу в умовах розвитку мережевої 

економіки, скорочення його олюдненої форми та домінування технологічної 

форми існування. На наш погляд, сутність соціального капіталу полягає саме 

у безпосередніх взаємозв’язках, взаємовпливах, взаємозалежностях між 

суб’єктами економічного та соціального життя, між людьми, і будь-яка



спроба технологізації цієї сутності веде до його зникнення, оскільки 

втрачається сама база його існування та функціонування.

5. Стосовно використання великого масиву цифрових даних, якими 

оперує автор у підрозділах 3.2 та 3.3, досліджуючи різні аспекти 

продукування, розподілу та споживання багатства в світі та в Україні. По- 

перше, доцільно було би скласти карти обсягу сукупного багатства 

домогосподарств та його структури (с. 186-188), розмістивши їх у додатках. 

По-друге, побудувати узагальнену таблицю країн лідерів за показниками 

структури багатства домогосподарств (с. 188-190). Це суттєво полегшило би 

сприйняття інформації, та дозволило скоротити обсяг тексту, що викладається 

в основній частині роботи. По-третє, певну частину статистичного матеріалу 

слід було б розмістити у тексті дослідження, використовуючи як додаткову 

аргументацію щодо обгрунтування певних положень, висновків, міркувань.

•

Слід зазначити, що у рецензованій роботі є й інші дискусійні 

положення, неточності, редакційні погрішності, однак наведені вище 

зауваження та дискусійні позиції не впливають на загальний рівень 

обґрунтованості та достовірності одержаних наукових результатів і не 

зменшують теоретичну та науково-практичну цінність дисертаційної роботи.

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертація Сілантьєва Олега Ігоровича «Багатство суспільства як потенціал 

розвитку сучасних макроекономічних систем» є актуальним, оригінальним, 

самостійним і завершеним науковим дослідженням, яке має наукове і 

практичне значення. Тема дисертації відповідає паспорту спеціальності

08.00.01 -  економічна теорія та історія економічної думки. Обрану тему 

дисертаційної роботи розкрито, поставлену мету досягнуто, завдання 

дослідження вирішено.

Автором отримано нові науково обґрунтовані результати, що в 

сукупності вирішують наукове завдання з розробки концептуальних підходів



до формування комплексної системи знань про багатство суспільства як 

основу розвитку сучасних соціально-економічних систем. Наявність новизни 

розробок та доцільність наданих автором рекомендацій підтверджується. 

Основні положення дисертації повною мірою відображають також 

опубліковані автором праці.

Враховуючи зазначене вище, слід 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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