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вIдгук

офiцiйного опонеIIта на дисертацiю ОвсчкiноТ Олени АндрiiЪни
"Теоретико-методологiчнi засади функцiонування системи вiдносин
власностi в умовах трансформацiТ суспiльстваО',
представлену на здобуття наукового ступеня доктора економiчних наук
за спецiальнiстю 08.00.01 - економiчна теорiя та
iсторiя економiчноi думки

Актуальнiсть теми дисертацiйноТ роботи

В

cyracHoMy cBiTi вiдносини власностi набувають нового змiсту, нового
характеру та виходятъ на зовсiм новий piBeHb, що вимагае високоi якостi
iнституту довiри. Вiдносини власностi потребують нових пiдходiв тому, що
прослiдковуеться слабкiсть i нестабiльнiсть у ix становленнi tIротягом poKiB
незzlлежностi. Ми були свiдками того, як реформування вiдносин власностi У
1990-тих роках не врятув€uIо yKpaiHcbKe сусгriльство вiд сильних економiчних
негараздiв. Маемо на увазi факт того, що гriдприемства банкрутув€Lirи,
населення шродавало за безцiнь своi приватизацiйнi майновi сертифiкати i
народ власником не став, з'явилися олiгархи, вiдбулося майнове розшаруванНrI
суспiльства. В результатi цифровоТ трансформацii формусться новий за
характером та механiзмом реалiзацii iнститут власностi, коли останнiй, не лише

ускJIадняеться за структурою (iерархiзуеться) i органiзацiею (стас
мережеподiбний), аJIе й стае бiлъше рухливий, набуваючи нових фор*,
забезпечуючи ikнiй правовий захист, прибiгаючи до вiртуалiзацiТ в УМоВаХ
iнноватизацii. А серед об'ектiв власностi все бiльшу роль вiдiграють Ti з них,
KoTpi вiдображають фiнансовi, правовi, iнституцiоналънi елементи, здатнi
господарювати, приймати рiшення (економiчнi та неекономiчнi за своеЮ
природою), перерозподiляти отриманий дохiд.

Пошук шляхiв вирiшення й ycyHeHHrI iснуючого "iнституцiйного
вакууму", що характерний для iнституту власностi лежить в плоЩиНi

формування новоТ rтарадигмальноi системи координат системи вiдносин
власностi, виявлення форм i методiв впливу на ik новий розвиток, розгортаннi
логiко-структурноI схеми механiзму трансформацii iснуючоi власностi на
засадах цифровiзацiТ, напрацюваннi рекомендацiй щодо розвитку новоi якоСтi
нацiональноi системи вiдносин власностi. Проте, проблема iнституцiоналъних
перетворенъ i ix всебiчний вплив на функцiонування системи вiДносин
власностi в умовах трансформацii украiЪського суспiльства залишаються
недостатнъо дослiдженими. Саме ця обставина й визначае акryальнiсть
дисертацiйноi роботи Овечкiноi О.А. та обумовлюе fi науково-практичне
значення.

ЗвОязок роботи з науковими планами i темами

.Щисертацiю виконано вiдповiдно

до

тематичного плану науково_

дослiдних робiт Навчально-наукового iнституту економiки та управлiння сну
iM. В. Даля У МеЖаХ ТеМ Н,ЩР "Теоретико-методологiчнi основи управлiння дjul
забезпечення ст€tпого розвитку на регiон€шъному piBHi в умовах гiбридних
загроз та постконфлiктноI трансформацif' (номер держреестрацii 0119U1004З6)
Та "Моделi господарськоi поведiнки вiтчизняних суб'сктiв господарювання й
управлiння та ix вплив на вiдтворення вiдносин власностi" (номер
0120U100420).
науковими
держреестрацii
,Щисертацiя пов'язана
ДОСЛlДЖеННrlМи наукового журнаry <<EKoHoMiKa i фiнанси)> за темами "Розробка
концеIIц11 заUсзlI€
забезпечення
чення економlчно1
економlчно1 оезпеки
безпеки в умовах
глобалiзацii
шlзац11 свlтово1
умовах глоO€
економiки " (номер держреестрацii 0113U0075|6) та "ФормуваншI механiзму
ефективного регулювання та управлiння економiчною дiялънiстю пiдприемств"
(номер держреестрацii 0 1 1 3U00 7 5 I4).
Автором обЦрунтовано висновки та рекомендацiТ щодо: аналiзу технологii
i схеми втр}п{ання cBiToBoi фiнансово-iнтелектуальнот влади в нацiональнi
економiки краТн, що негативно впливае на систему ik економiчноi безпеки;
виявлення змiн у вiдносинах власностi, що обумовили суперечливi процеси у
ГосПодарськiЙ, соцiальнiЙ, кулътурнiЙ сферах життсдiяльностi вiтчизняного
суспiльства, iT розроблення рекомендацii щодо впровадження органiзацiйноекономiчного механiзму управлiння змiнами вiдносин власностi; дослiдженнrl
пиТання причин вибору iнституцiонально-персонiфiкованими суб'ектами
опортунiстичних моделеЙ господарсъкоТ поведiнки й шляхiв усунення

з

негативного впливу системного опортунiзму
можливостей суспiльства.

на стан

iнтелекту€Llrьних

PiBeHb обrрунтованостi наукових полOжень, висцовкiв i рекомендацiй
Обrрунтованiсть положень новизни забезпечуеться використанням
комплексу загаJIьнонаукових i спецiальних методiв наукового пiзнання,
зокрема, iнституцiональниЙ, системниЙ та еволюцiйний пiдходи до аналiзу
ПРОЦеСУ функцiонування системи вiдносин власностi, що вiдбуваються у
нацiональному та cBiToBoMy господарствi.
Bci HayKoBi положення дисертацiйноi роботи мають достатнiй piBeHb
обЦрунтованостi за рахуЕок: вивчення i критичного аналiзу великоi кiлькостi
наукових праць провiдних 1плених
питань порiвняння розроблених
iндустрiальноТ, постiндустрiальноТ, транзитивноi моделей функцiонування i
розвитку вiдносин власностi; здiйснення систематизацii теоретикометодологiчних пiдвалин дослiдження функцiонування системи вiдносин
власностi в умовах трансформацii суспiльства; збору Й аналiзу статистичноТ
iНфОРМаЦii ЩОДО оцiнки ступеню впливу змiн у транзитивнiй моделi власностi
на показники стану ринку працi й динамiку реальних доходiв; ретельного
аналiзу ретро-ознак (ознак вiдсталостi) перехiдноi моделi власностi.
Вiрогiднiсть отриманих у дисертацiйнiй роботi результатiв та ik повнота
засвiдчусться застосуванням широкого iнструментарiю теоретико-методичного
спрямування, опрацюванням значного масиву статистичноi iнформацii й
аналiтичних даних з позицiЙ макро- та мезорiвня. Структурно та за обсягом

з

дисертацiйна робота е збалансованою, представлена комплексом теоретичних
положень, науково-методичних пiдходiв та практичних рекомендацiй щодо
подолання внутрiшнiх суперечностей приватноi власностi
системi
економiчних вiдносин постприватизацiйного перiоду. Апробацiя наукових
результатiв дослiдження засвiдчуеться документами, представленими у
дисертацiйнiй роботi, якi пiдтверджують затребуванiсть такого роду дослiджень
на регiонаJIьному piBHi"
Щостовiрнiсть наукових положень дисертацii

у

,Щостовiрнiсть основних результатiв, запропонованi автором HayKoBi
положення, висновки i рекомендацii Грунтуються на аналiзi праць вiдомих
вiтчизняних та закордонних }п{ених з питань вiдносин власностi, Законiв
УкраiЪи, офiцiйних аналiтичних звiтiв MiHicTepcTB, експертних оцiнок
рейтингових агенцiй питань управлiння вiдносинами власностi. OKpiM того,
забезпечуеться квалiфiкованим
достовiрнiсть наукових положень
використаннrIм здобувачем сучасних методiв дослiджень. Так, у роботi
використано методи: систематизацii, статистичного аналiзу, теоретичного
порiвняння, системно-структурного аналiзу, частковий
узагальнення
(графiчний). Застосовуютъся й iншi методи: наукового абстраryвання (дп"
поглибленого визначення cyTHocTi категорiй <<власнiсть>>, (привласненIuIвiдчуженнл>, <<економiчна експлуатацiя>>, ((позаекономiчна експJý/атацiл>,
понять ((статус власника)>, (статус найманого робiтника>> при дослiдженнi
внутрiшнього змiсту економiчних вiдносин власностi); iндукцiТ та дедукцii (для
розробки й обryунryвання теоретичних рекомендацiй щодо вдоскон€tленнrl
управлiння державною i приватною формами власностi).
Зокрема,
забезпечено практичним
достовiрнiсть резулътатiв
використанIUIм окремих положень дослlдження, про що свiдчить наявнiсть 7
довiдок про впровадження. Слiд також зазначити, що достовiрнiсть отриманих
резулътатiв пiдтверджу€ться Тхньою апробацiею на близько 20-ти науковопрактичних конференцiях.

i

IIаукова новизна отриманих результатiв
ttaykoBa
дослiдження
результатlв дослrдження
Наукова новизна положень роботи i значимiсть fi резулътатiв полягае у
розробцi й. розкриттi теоретико-методологiчних засад iнституцiональноi
концептуалiзацii формування системи вiдносин власностi в глобалiзованому
cBiTi та визначеннi й обЦрунтуваннi на цiй ocHoBi заходiв, iHcTpyMeHTiB i методiв

iнституцiонально-гrоведiнкових аспектiв процесу формування й змiн вiдносин
власностi в УкраiЪi в умовах евроiнтеграцiйних процесiв.
Серед вагомих здобуткiв
результатiв дисертацiйноТ роботи
Овеечкiноi О.А., що характеризуються науковою новизною, варто видiлити

i

ocHoBHi:
1.

Базуючись

на

компаративному аналiзi особливостей сrIасЕого

становлення вiдносин власностi фоздiл 1, с. 45-58; 60-63;69-73;77-82), а також

на дослiдженнях економiчноi категорiТ "власнiстъ" (с. 4t-4З, 5З, 64-66),
обrрунтовано, що у процесi формування екоЕомiчного знання про капiтал i

В Межах

новоТ полiтичноi eKoHoMiT головна увага N,Iae придiлятися
поглибленому дослiдженню,
саме: внутрiшнъого змiсту власностi як
економiчного вiдношенrrя мiж iI власниками невласниками (с. З75-З76) з
характеристикою способiв привласненнrI факторiв i результатiв виробництва (с.
110-1 |2, рис. I.I2, 1.15), показано, Iцо у вiдносинах власникiв-невласникiв (рис.
I.2, С" 59-62) з приводу привласнення/вiдчуження умов (засобiв) i результатiв
(продукту, rтослуг) виробництва видiляються (рис. 1 автореферату).
Значення отриманого результату полягае в тому, що це дозволило
ЗДОбУВаЧУ довести, що iнстиryт влади забезпечуе розгортання зв'язкiв базового
триплексу iнститутiв <<власнiсть-влада-управлiння>> (с. 96-98; 100-101, рис. I.7 ;
1.8; 1.9), визначити, що внутрiшнi зв'язки цих iнститутiв утворюють
внутрiшнiй контур, в якому управлiнськi можливостi власникiв регулюються
владними обмеженнями, а зовнiшнiй контур визначаеться спiввiдношення
управлiнських потенцiалiв представникiв власностi i влади (с. 101), детально
розглянути HoBi особливостi людського фактора у системнiй взаемодiТ з iншими
трансформацiйними i трансакцiйними факторами (параграф 1.2, 1.3).
2.На ocHoBi детального аналiзу процесiв структурних трансформацiй
власностi в аспектi сучасноi Teopii самоорганiзацii скJIадних систем, Оленi
Андрiiвнi, вдалось представити авторську взаемодiю субпроцесiв у вiдносинах
власника-невласЕика у внутрiшнiй cTpyKTypi вiдносин власностi (с. 140-151,
17I-1'75,2||). Значення цього результату rrолягас в тому, що вдЕtлось виявити:
внутрiшнi зв'язки iнститутiв <<власнiсть-влада-управлiннл> утворюють
внутрiшнiй контур, в якому управлiнськi можливостi власникiв реryлюються
владними обмеженнями, а зовнiшнiй контур визначаеться спiввiдношеннrl
управлiнських потенцiалiв представникiв власностi i влади (роздiл 2); факт
ТОГО, що iнститут влади не лише впливае на стан вiдносин власностi, й стае iT
внутрiшнiм елементом (параграф 1.3). Разом з тим здобувач довела, що
впровадження концепцii людини-самопiдприсмця остаточно перетворило
iндустрiальну модель капiталiстичноi власностi у постiндустрiальну (с. 2252З5, рис. 2.8, 2.9, 2. 1 0).
3. Виходячи
теми дисертацiйноi роботи, автором здiйснено
обrрунтування внутрiшнiх суперечностi приватноi власностi
системi
економiчних вiдносин постгIриватизацiйного перiоду та здlиснено анаJIlз
загаJIьноi транзитивноi моделi вiдносин власностi фоздiл 3), що дало змогу
показати, що процес олiгархiзацii виступае головним змiстом i резулътатом
демонополiзацii (с.26З-264), акцiонування й приватизацii державноi власностi i
вже не стримуеться ((старими соцiалiстичними iнститутами)>, а став легаJIьним
й привiв до фактичного закрiплення олiгархiчноi форми власностi, на ocHoBi
якоi почали деформуватися (спотворюватися) державна, приватна, акцiонерна
й, HaBiTb, особиста форми власностi (параграф 3.2). В свою черц, це дозволило
представити авторське осмисленнlI суперечностей приватноI власностi
виокремивши та охарактеризувавши if особливостi (с. 3|7-З22, табл. 3.1, рис.
працЮ

а

з

3.5).

4.

i

у

Вiдповiдно до аналiзу, проведеного в дисертацiI, автором було:

обГрунтовано Концепцiю удоскон€tлоння пiдходiв до управлiння
вiдносинами власностi, що включае заходи щодо забезпечення управлiння

власнiстю зullrежно вiд визначених довгострокових (стратегiчних) i оперативних
(поточних) цiлей (с.464,466, табл.5.5), значення якоТ полягае в тому, що вона
дозволила представити авторське формування концепту€lJIьних засад реалiзацii
економiчних iHTepeciB держави (рис. 5.8, рис. 5.9, с.47З,рис.5.10) як важJIивого
iнституцiонального суб'екта, який виконуе функцii розпорядження й
використання народного майна (с. З54-З67, рис. 4.|, 4.З); розроблено методику
процесу дiагностування стану вiдносин власностi та мiсця дiагностики в
управлiнському процесi суспiльства; здiЙснено компаративний аналiз
функцiонуваннrl i розвитку вiдносин власностi на засадах системного пiдходу,
що сприяе застосуванню поширеного у наукових дослiдженнrlх матричного
методу (с. 442-447, табл. 5.3). Ще особливо важливо на су{асному етапi
функцiонуваннrl системи вiдносин власностi в УкраiЪi, про що свiдчать
проведенi дисертантом дослiдження;

економiчних вiдносин власностi в iсторичному аспектi (параграфи |.2, 2.З, З .2);
.1\
z)
lнституцlонЕtilьнl основи модел1 господарювання держави де показаJIо, що
IIоеДнання методологiЙ полiтико-економiчного та iнституцiона-пьного видiв
аналiзу надало можливiсть отримати синергетичнi результати вивчення
взаемодii iнституцiоналъних <дiад> (с. 380-З82, рис. 4.6). ЗапропоноваЕе
ОбЦРУНТУВаННЯ питань вiдтворення власностi як пiдсистеми економiчноI
системи на ocHoBi застосування дiалектико-синергетичного пiдходу з
видiленням етапiв ii руху. На вiдмiну вiд iнших пiдходiв, Оленi Андрiiвнi,
вд€tлось розкрити дiалектичнi основи дослiдженнrl становлення i вiдтворенrrя
вiдносин власностi як складноi системи. Разом з тим, здобувачцi змогла
застосувати дiалектичний базис еволюцiйно-синергетичного методу
дослiдження для виявлення сутнiсного характеру зв'язкiв сиЕергетики,
системного пiдходу та еволюцiЙноi генетики, якi у своiЙ сукупностi форrчгуrоть
еволюцiЙно-синергетичниЙ пiдхiд, що забезпечило бiльш високий теоретичний
piBeHb дослiдження системи вiдносин власностi (параграф 2.1).
5. На ocHoBi lrрагматичного пiдходу в роздiлi <<Теоретичнi моделi вiдносин
власностi у транзитивних умовах життедiяльностi украiнського суспiльства), в
дисертацiйнiй роботi представлено авторське бачення економiчноi природи
сучасноi державноi власностi в YKpaTHi (с.З04-307, а також с. 395-403,42|-42З).
Використовуючи термiнологiю iнстиryчiоналiстiв, пiдкреслено Оленою
(агент)> надiлилася владними правами
АндрiiЪною, що держава
розпоряджатися суспiлъним майном в iHTepecax (принципЕLlrа) (народу), проте
поступово як при капiталiзмi, чи cTpiMKo як при зламi соцiалiзму,
монополiзуючи управлiнсъко-владнi функцii, виявила iHTepec до монополiй
щодо отримання доходiв (адмiнiстративноi, бюрократичноi тощо ренти) вiд
полiтичноi влади.
6. В диСеРтаЦii сформульовано концептуальнi основи дiагностування змiн
вiдносин власностi, визначено особливостi та проблеми транзитивноi моделi

як

вiдносин власностi пiд впливом цифровiзацiТ (с. 492-49З, 501, 50б), подано
рекомендацiТ щодо удосконЕlлення пiдходiв до управлiння вiдносинами
власностi в УкраiЪi (параграф 5.1-5.2, рпс. 5.2, рис. 5.6, табл. 5.4). Спираючись
на проведену aBTopoI\4 дiагностику вiдносин власностi (с. 440-442, табл. 5.1, рис.
5.1, рис" 5.3, с 453-455) iй вдалось дiйти висновку, що негативнi змiн у ik cTaHi
пiд впливом деструктивних дiй певних виявлених комплексiв чинникiв, не
дозволяють сформувати на достатньому piBHi адаптацiйний потенцiал як
державноТ, так i приватноi власностi, оскiльки в процесi ik функцiонування
накопичуIоться в основному кiлькiснi змiни, фактично блокуються можливостi
появи якiсних перетворень (с. 4З|-4ЗЗ,455-456, рис. 5.4).
Вважаемо за необхiдне вiдзначити, що ocHoBHi висновки, пропозицii та
рекомендацii дисертацiйноi роботи Овечкiноi О.А., стосовЕо вирiшення
суспiльства, посилених прискореною
соцiалъно-економiчних проблем
iнформатизацiею i цифровiзацiею визначенi MiHicTepcTBoM соцiалъноi полiтики
Украiни як TaKi, що можуть бути використанi в ходi практичноi реалiзацii
(довiдка вiд 14.10.2021 р.).
ПропозицiТ автора прийнятi також до впровадження в практичну дiяльнiсть
Науково-дослiдним iнститутом iнформатизацii та моделювання економiки
(довiдка вiд 27.10.202I р.), Мiжнародною академiею iнформатики (довiдка Jф
262t-04l08 вiд 20"04.2021 р.), СхiдноукраiЪським нацiоналъним унiверситетом
iMeHi Володимира Даля (довiдка J\b 99416-0T вiд 07.09.2021 р.), щодо
комплексного вирiшення проблем соцiально-економiчного розвитку
господарських процесiв на iнновацiйнiй ocHoBi, заохочення креативноiнновативноi поведiнки нових суб'ектiв цифрового ринку працi та при
прогнозуваннi змiн стану основних форм власностi та моделей поведiнки
вiдповiдних iнституцiоналъно-персонiфiкованих суб'ектiв. Усе це свiдчить про
науково-практичну значимiсть результатiв дисертацiйноi роботи ОвсчкiноТ
Олени АндрiiЪни.

Повнота висвiтлення i викладення сформульовацих у дисертацiТ
положень, висновкiв та рекомендацiй в опублiкованих автором працях
Результати дисертацiйноi роботи з достатЕьою повнотою вiдображено в 46

наукових публiкацiях. В тому числi 22 - у наукових фахових журнuLлах,
вiсниках i збiрниках праць (з них 2I статей у виданшIх, що входять до
мiжнародних наукометричних баз, 1 з яких - у закордонЕому науковому
виданнi, З - у SciVerse Scopus та Web of Science). Три публiкацii написанi
Оленою АндрiiЪною англiйською мовою. За темою дисертацii, у вiдповiдностi
до ii структури та змiсту опублiковано одну одноосiбну монографiю
"Теоретико-методологiчнi засади дослiдження сr{асних моделей власностi:

взаемодiя основних базисних пiдходiв",

З

колективних монографii.
Методологiчнi, теоретичнi та практичнi результати дисертацiйноТ роботи
пройшли агlробацiю та одержzLли позитивну оцiнку на 16-ти мiжнародних
науково-практичних конференцiях, декiлькох всеукраlнських науковопрактичних конференцiях.

Виходячи з означеного, е Bci пiдстави стверджувати, що Овсчкiна Олена
АндрiiЪна викон€Lпа Bci вимоги щодо кiлькостi та обсяry публiкацiй основного
змiстУ дисертацiТ на здобуття наукового ступеня доктора економiчних наук.
Теоретичне i практичне значення отриманих результатiв
Теоретична цiннiсть дисертацiйноi роботи та отриманих результатiв
визначаеться внеском автора у розроблення методологii та вдоскон€tлення
с)п{асного iнструментарiю економiчного дослiдження, а також формулювання
нових теоретиIIних положенъ щодо процесу функцtонування
функцiонування системи вiдносин
власностi в умовах трансформацiТ суспiльства. Сформульованi в результатi
дослiдження положеннrI, висновки та пропозицiТ розширюють i доповнюють
ряд ac[eKTiB Teopii власностi i можуть слугувати теоретичною основою для
розроблення програм вiдцифрування системи вiдносин власностi в умовах
iнноватизацiТ та вiртуальноI реалъностi, удоскон€tлення нормативно-правових
документiв з питань управлiння вiдносинами власностi i механiзму управлiння
ik змiнами.
lIрактичне
Практичне значення
значення роботи
овечкiноi о.А.
U.A. полягае у тому, що 11
роOоти (Jвечкlноl
положення та висновки становлять необхiдний етагI у формуваннi цiлiсноi
теоретико-методологiчноi бази, необхiдноi для впровадженнr{ органiзацiйноекономiчного механiзму управлiння вiдносинами власностi, який виконуючи
подвiйну функцiю забезпечення ix прогресивних змiн, та, водночас, усунення
пiдстав вiдтворення системного опортунiзму, сприrIтиме вiдбудовi дiйсно
емерджентноТ економiчноi системи та розвиненого суспiльства. Практичну
значимiсть дисертацiйноi роботи пiдтверджено використанням наукових
розробок i пропозицiЙ автора MiHicTepcTBoM соцiальноi полiтики УкраiЪи,
Щепартаментом економiчного розвитку та зовнiшньоекономiчноi дiяльностi
Лугансъкоi обласноi вiйсъково-цивiльноТ адмiнiстрацiТ, ГО <<Дгенцiею

регiонального розвитку Схiдного .Щонбасу>, 3-ма вищими навч€Llrьними
закJIадами УкраiЪи, що засвiдчено вiдповiдними довiдками.

Вiдповiднiсть тексту дисертацii вимогам академiчноi доброчесностi

Аналiз тексту дисертацii, а також гryблiкацii здобувача свiдчать про

вlдсутнlсть ознак
вiдсутнiсть
ознак порушення
порушення автором вимог академlчно1
академiчноi доорочесност1.
доброчесностi.
Зокрема, дисертацiйна робота мiстить rтосилання на джерела iнформацii у
випадку використання iдей, розробок, тверджень, вiдомостей; вiдповiдас
нормам законодавства про авторське право i сумiжнi права; вiдображае
прагненнrI автора надати достовiрну iнформацiю про результати власноТ
науковоi дiяльностi з проблем функцiонування системи вiдносин власностi в
умовах трансформацii суспiльства та глобальних викликiв XXI столiття та
використанi методики дослiджень й iнформацiйнi ресурси.
Зауваження до окремих положень дисертацiйноТ роботи
Виносячи загальну позитивну оцiнку дисертацii Овечкiна О.А. варто
зупинитися на iT окремих недолiках та дискусiйних моментах, що мають мiсце в
роботi:

шредставляе дiалектику змiн вiДНОСИН ВЛаСНОСТi ВiД
ми З автороМ згоднi (с. 452454, рис. 5.З). Та
кiлькiснИх до якiСних змiН,
чи дiйсно використання адаптацiйного потенцiалу власностi знаходиться в
1.

в роздiлi 5 авторка

i,"'

плойинi кiлъкiсно-якiсних та якiсно-кiлькiсних змiн? Що автор вбачае в
кардиЕ€Lльних перетвореннях вiдносин власностi? В такiй редакцiI теза
потребуе уточненнrI. Чи не виникне "iнституцiйного вакууму" в результатi
мiж "новими" iнститутами вiдносин власностi та "старими"

"a"iдrrо"iдностi
iнститутами вiдносин власностi?
2. дискусiйною с пропозицiя автора в ланцюry кумулятивних взаемодiй:
''елементарнi рухи -+ операцii --+ дii --+ поведiнка" (с. 3б0_3б1). На наш погляд,
автор мав би йrо доопрацювати з позицii cBoik же наукових rrоглядiв, а саме
"пiдсиленоi дiТ глобальноТ цифровiзацii, яка змiнить ix соцiальнi статуси як
людей капiталу i як людей працi". l.що того ж, переконанi, що типи економiчцот
поведiнки у циклiчному вiдтворенi прав власностi i соцiальних cTaTyciB
власникiв Ф".. 4.2) в результатi цифровiзацii та становлення Iндустрii 4.0
будутъ мати дещо iнше змiстове наповнення, бо в процесiв виробництва,
iншою та
рьrrrолiоr та облiку участь найманих робiтникiв стае дещо

зменшуеться.
з. Недостатньо обцрунтованим уявляетъся твердження автора про те, що
синергеТика i дiалектика (с. 150-152, рис. 2.1) мають сгtiльнi методологiчнi
Bcix зонаХ "перехрещування" системного триалектичного,
основИ
еволюцiЙногО генетичного пiдходiв, та ще й з твердженням того, що ik
предмети й методи перетинаються за BciMa етапами дослiдження процесiв
та
caMoyTBopeHHrI та iснування систем. Потребуе бiльш чiткого уточЕення
додатковот аргументацii дана гiпотеза автора з позицiт саме функцiонуваннrl
системи вiдносин власностi в умовах суспiлъноi трансформацiТ.
4. У цiлому погоджуемосъ з висловJIеною думкою авторки, що
пiдтверджена розрахунками, в частинi того, що саме зовнiшне середовище,
чинники якого формуються гrолiтичною i економiчною дiялънiстю держави,

У

i

i

власностi
рiшуrим чином впливае на процес функцiонування вiдносин

в
ДндрiiЪна в
YKpaTHi, через змiни рiвня тiнiзацii економiки. Проте, чомусь олена
TeKcTi дисертацii (роiдiл 3) не розглядае ре€tльний стан вiдносин власносТi, Що
tIотерпае вiд дiй

якi до того ж провокують системний опортунiзм у

"""o"""KiB,
взаемодiях суб'сктiв господарювання, через функцii заборони, обмеження,

стимулювання, примусу. Отож, потребуе додаткових аргументiв, обrрунтування
i представлення свого бачення згадана вище авторська наукова позицiя,
5. У параграфi 3.3 (с. з|7-з18, таблиця 3.1) бажано було б надати глибокий
аналiз стану о""оЪ""" фор* власностi в YKpaiHi хоча б за ocTaHHi 10 poKiB, а не
о'повноi картини" з даного питання.
5 poKiB. Переконанi, що 5 poKiB не дatютъ
При цьому в таблицях 3 .2, рис. З.7 (с. з24-з35) здобувачка навоДить данi за 10

poKiB

.rЬ

коефiцiентах протесноi поведiнки, ненавМИСНОi

ШКОДИ,

iнформацiйного i кадрового забезпеченюI, до того ж в под€Lльшому
предстаВивши розрахунок коефiцiента Сгriрмена для показникiв реалiзацii
економiчних iHTepeciB держави за перiод знову 10 poKiB. Вважаемо, Що рiзний

часовий перiод не дав змоги в повнiй Mipi надати об'ективну оцiнКУ Та
уявлення, якi ставила перед собою дисертантка представивши своi розрахунки В
даному параграфi"
б. На cTopiHKax ЗЗ9-442, параграфу 5.1, запропонованi вiдповiднi блоки

процедур органiзацii процесу дiагностики стаЕу вiдносин власносТi (еТаП
дiагностики III) та, на нашу д}мку, ix слiд було розкрити змiст глибше саМе З
погляду не лише факту з'ясування проблем, слабких мiсць iснуючоi системи
вiдносин власностi, а й представленнrI декiлькох iHcTpyMeHTiB, що булИ б
спрямованi на ycyHeHHrI деформацiI приватноi i державнот власностi в умовах
вiртуальноi реальностi та вкJIючити ik до складу органiзацiйно-технологiчних
та iнституцiональних пропозицiй щодо пiдвищення становлення новоi системи
вiдносин BлacнocTi в економiцi Украiни.
7. Змiст пунктiв 4, 6,9 загалъних висновкiв дисертацii не чiтко вiдобраЖае
важливiсть резулътатiв проведеного Оленою АндрiТвною дослiДЖеННЯ. А
здобутки автора в роздiлi 2 та З е надзвичайно важливими для наУки i маЮтЬ
практичне значення.

Проте, варто наголосити, що вказанi недолiки i наведенi зауваженНя В
основному вказують на дискусiйнi моменти, мають рекомендацiйний характер
й не е суттсвими, та не заперечують загаJIьну позитивну оцiнку дисертацii
овечкiноi о.д. як фунтовного дослiдження, що виконане на високому науковопрофесiйному piBHi, мiстить наукову новизну, мае теоретико-методологiчну i
практичну цiннiсть.
Вiдповiднiсть установленим вимогам

Назва дисертацii вiдбивае fi змiст, що у свою черry свiдчить про
досягнення сформульованоI мети та вирiшеннrl поставлених автором задач
дослiдження. По кожному роздiлу дисертацii i роботi загалом зроблено чiтКi
висновки. Викладення матерiалу в дисертацii здiйснено послiДОВНО Та
обlрунтовано.

робота написана науковим стилем, fi змiст викладено у чiткiй логiчнiй
формi ^га проiлюстровано вiдповiдними рисунками, таблицями, графiками.

i

змiст дисертацiйноi роботи вiдповiдаютъ вимогам що
Оформлення
08.00.01 - економlчна
спецiшlьностi UБ.UU.UI
висуваються до докторських дисертацiй спецlальностt
теорiя та iсторiя економiчноi Думки. Автореферат за cBoiM змiстом цiлком
вiдповiдае основним положенням

та висновкам дисертацii,

вiдображае if

структуру i порядок викладу матерiалу.

загальний висновок
,Щисертацiйна робота овсчкiноi олени Андрiiвни на тему "Теоретикометодологiчнi засади функцiонування системи вiдносин власностi в умовах
трансформацii суспiлъства" присвячена використанню синергетичноГо
потенцiалу базових дослiдницьких пiдходiв до поглибленого вивчення й
порiвняння узагалънених моделей власностi. В нiй запропоновано новий пiдхiд
щодО розв'язаНнrI наукОвоi проблеми, зокрема, розробки моделi органiзацii
процесу дiагностики стану вiдносин власностi та теоретико-методопогiчних

ЗасаД обrрунтуванНя КонцепцiТ удосконЕLлення пiдходiв

до

управлiння

вiдносинаI\4и власностi, що включае заходи в частинi забезпечення управлiння
власнiстю зzLпежно вiд визначених довгострокових (стратегiчних) i оперативних

(поточних) цiлей.

На пiдставi

викJIаденого вище, можна зробити висЕовок про те, що
дисертацiя "Теоретико-методологiчнi засади функцiонування системи вiдносин
власностi в умовах трансформацii суспiльства" е цiлiсним, самостiйним i
завершеним дослiдженцrlм, що за змiстом, структурою, обсягом та
оформленням цiлком вiдповiдае вимогам пп. 9, 10, |2, 13, 1,4 "Порядку
присудження наукових ступенiв", затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 24 липня 20IЗ р. JФ 567 зt змiнами, внесеними згiдно з
Постановами КМJ\Ъ 656 вiд 19.08.20\5 р., Ns 1159 вiд З0.|2.2015 р., j\b567 вiд
27.07.2016 р., якi висуваються до докторських дисертацiй, а fi автор - Овечкiна
Олена АндрiТвна заслуговуе присудження наукового ступеня доктора
економiчних наук за спецiальнiстю 08.00.01 - економiчна теорiя та iсторiя
економiчноi думки.

Офiцiйний опонент:
доктор економiчни
професор кафедри
Киiвського yHiBe
iMeHi Бориса Грiнч
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