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ІІ. Зв’язок теми дослідження з державними науковими програмами 

планами, темами. 

 

Дисертація Шевчика Б. М. виконана в рамках комплексних 

держбюджетних науково-дослідних робіт Львівського торговельно-

економічного університету: 

1) «Проблеми функціонування та розвитку економічних систем» 

(номер державної реєстрації 0111U008260), де системологічну складову 

економічної теорії доповнено культурологічними вимірами економічного 

розвитку та економічної транзиції;  

2) «Трансформація економічного розвитку за умов глобалізації» (номер 

державної реєстрації 0118U000032), де перспективи розвитку перехідних 

економічних систем в умовах глобальних викликів узалежнено від 

атрактивних джерел національної культури;  

3) «Проблеми метрологічного аналізу економічних систем» (номер 

державної реєстрації 0111U008262), де обумовлено онтологічний характер 

джерела вартості інформаційно-інноваційних благ, а також негентропійні 

тенденції траєкторії циклу економічної динаміки пов’язано з діяльністю 

організаційного патерна, що формується на основі інсайдерства «нових 

комбінацій;  

4) «Проблеми трансформації кооперативних систем за умов ринкової 

транзиції» (номер державної реєстрації 0111U008261), де з’ясовано нові 

способи і форми інституціоналізації синергії волі мультиінтелектуальних 

економічних систем в інтегральних континуумах культурної ідентичності;  

5) «Структурні моделі і механізми інвестиційно-інноваційного 

розвитку суб’єктів підприємництва в сфері торгівлі і послуг» (номер 

державної реєстрації 0116U006452), де запропоновано негентропійний 

алгоритм можливостей отекстовування онтологічних сенсів інноваційного 

виробництва в умовах становлення нооекономіки ідеаційної культури на 
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мікроекономічному рівні базових патернальних бізнес-тріад, наративованих 

атракторами мезо- та макрорівнів;  

6) «Теоретико-методологічне забезпечення розвитку і функціонування 

сфери товарного обігу України» (номер державної реєстрації 0116U006451), 

де висунуто гіпотезу, що рушійною силою каталактичних модифікацій 

економіки України в умовах соціокультурних флуктуацій та становлення 

ідеаційного типу культурної ментальності виступить когнітарій-інсайдер 

«нових комбінацій» як на рівні NВІС-техноконвергенцій, так і на рівні 

інтелігібельного виробництва інформаційних продуктів.   

Перелік вказаних тем науково-дослідних робіт підтверджують, що 

робота над дисертацією була ґрунтовною та мала цілеспрямований характер. 

 

ІІІ. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, їх достовірність і новизна 

 

Основні наукові положення, висновки та рекомендації дисертації 

Шевчика Б. М. мають належний ступінь наукової обґрунтованості,               

що обумовлено системним узагальненням та аналізом значної кількості 

наукових публікацій за темою дослідження, забезпечуються широким 

застосуванням загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, 

використанням матеріалів відомих вчених щодо процесів трансформаційного 

періоду. 

Результати досліджень автора, наведені у дисертації, знайшли 

відображення у достатній кількості публікацій: в монографіях, наукових 

фахових виданнях з економічних наук; апробовані на міжнародних та 

всеукраїнських наукових конференціях. 

Варто зауважити, що аргументованість та достовірність наукових 

положень, висновків і рекомендацій, які сформульовані у дисертаційній 

роботі Шевчика Б. М., засвідчено використанням методів наукових 

досліджень та матеріалів проведених досліджень. 
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Отже, аналіз наукового дослідження, автореферату та публікацій 

дозволяють дійти висновку про наукову обґрунтованість та достовірність 

викладених автором дисертації теоретико-методологічних і прикладних 

результатів щодо вирішення проблеми формування теоретичних та 

методологічних засад функціонування соціокультурних економічних систем 

у трансформаційний період 

Серед отриманих автором результатів у дисертаційній роботі доречно 

виокремити основні, які характеризуються науковою новизною. 

1. Визначення методологічних засад розробки державної концепції 

соціально-економічного розвитку національної економіки під впливом 

соціокультурних чинників, зокрема під впливом фаз циклу домінуючого типу 

культури, ціннісні виміри якої визначають інституціональну 

комплементарність економічних відносин між суб’єктами господарювання на 

мікроекономічному рівні та агрегованими структурами домогоподарств, 

підприємництва і держави на макрорівні.  

2. Обґрунтовання теоретико-методологічних та прикладних 

положень формування і реалізації інституціонального алгоритму 

забезпечення виробництва та відтворення інтелектуально-когнітивних 

ресурсів розвитку національної економіки під впливом факторів 

соціокультурної динаміки. Це дало змогу авторові запропонувати 

тріалектичну структуру інституціонального алгоритму економічної взаємодії 

суб’єктів господарювання у біполярних середовищах соціокультурної 

динаміки чотирирівневої структурної моделі функціонування і розвитку 

нооекономіки. 

3.  Розробка концептуального підходу становлення національного 

типу нооекономіки як результату соціокультурної динаміки і утвердження 

ідеаційного типу культури як домінуючого, що відповідає способу 

екзистенції усвідомлення сенсів соціально-економічного буття української 

ментальності, а також розуміння нової парадигми субстанції вартості 
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інтелектуально-когнітивних благ на засадах фізичної економії 

Подолинського-Руденка. 

4. Обгрунтування методологічних підходів аналізу синергетичної 

моделі економіки нового типу з позицій впливу на неї соціокультурного 

середовища, зокрема систематизовано чинники формування, розвитку та 

функціонування нооекономіки у контексті зміни соціокультурної динаміки, 

передусім – перспективи становлення ідеаційного типу культури, що 

мінімізує соціоентропію у сфері обмеженої раціональності та 

опортуністичної поведінки у середовищі формальних та неформальних 

інститутів.  

5. Удосконалення структури індикаторів впливу соціокультурного 

сектора на економічний розвиток України в умовах не статичної, а динаміко-

біфуркаційної моделі соціокультурних трансформацій, зокрема аксіологічних 

моделей ідеаційної культурної ментальності як активізаторів економічних 

мотивацій інноваційного розвитку в умовах ентропійних патернів 

інституціональної акомплементарності мікро- та макроекономічних рівнів 

функціонування національної економіки України. 

6. Набули подальшого розвитку методологічні підходи структуризації 

кліометричних моделей розвитку економічних систем в умовах 

соціокультурної динаміки, що забезпечує формування принципів державного 

регулювання національної економіки із врахуванням рекурентності 

історичної дійсності і сучасності на основі аксіологічної релевантності фаз 

циклу домінуючого типу культури та існуючої інфраструктури національної 

економіки;наукове обґрунтування особливостей формування державної 

політики активізації становлення інтелектуально-когнітивного капіталу 

національного варіанту нооекономіки на основі поєднання теоретичних 

принципів фізичної економії Подолинського-Руденка із особливостями 

соціокультурної динаміки у сучасній Україні. 

7. Удосконалення класифікації та методичного підходу щодо впливу 

соціокультурних факторів на економічний розвиток України, відображений 



6 
 
структурою індикаторів ЮНЕСКО у семи сферах впливу культури на 

економічний розвиток: власне економічної сфери; освітньої сфери; сфери 

управління; сфери соціальної участі; гендерної сфери; сфери комунікації; 

сфери культурної спадщини. Автор зазначає, що міра впливу кожного із 22 

індикаторів зумовлюється не лише економічним становищем суспільства,        

а домінуючим типом культурної ментальності, який особливо     

проявляється як синергетико-футуристичний ресурс розвитку національної 

економіки України у формі індикатора розвитку культурно-креативних 

індустрій в режимі ідеаційної культури, що зумовлює особливості 

становлення нооекономіки в Україні та формування когнітаріату як 

ноуменального ресурсу реалізації моделі випереджувального розвитку в 

сучасних умовах. 

8. Обгрунтування концептуального підходу до визначення 

перспективних напрямків розвитку національної економіки в межах 

економіко-культурологічної моделі розуміння економічної системи як 

соціокультурного феномена доцільних сенсів максимізації корисності на 

основі інтелігібельних текстів когнітивного виробництва, що еволюціонує 

під впливом зміни фаз соціокультурної динаміки між біполярними полюсами 

чуттєвої та ідеаційної культури на основі активізації в умовах економічної 

дійсності тріалектичного інституційного алгоритму економічного розвитку 

суспільства: аксіологічний наратив – парадигмальний проект – 

праксеологічний патерн; ряд інших пропозицій.  

За рівнем наукової новизни результати дослідження відповідають 

вимогам до дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних 

наук. Зазначені наукові здобутки мають важливе науково-теоретичне та 

практичне значення для антикризової політики держави та регулювання 

довгострокового економічного розвитку. 
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IV. Практична цінність дисертаційної роботи. 

Практичне значення отриманих результатів дисертаційної роботи 

полягає в їх використанні у практичній діяльності Центральної спілки 

споживчих товариств України при розробці подальшого соціально-

культурного розвитку споживчої кооперації на період до 2020 року (довідка 

№ 171/13 від 26.12.2018 р.).; Закарпатської обласної державної адміністрації 

управління молоді та спорту при розробці і впровадженні спортивних та 

соціокультурних проектів розвитку регіону (довідка № 91-15/661 від 

28.09.2018 р.); регіонального філіалу Національного інституту стратегічних 

досліджень у місті Львові при розробці проекту програми стратегії 

соціально-економічного розвитку національної економіки України на період 

із 2015 по 2025 рр. (довідка №1/49 від 16.10.2018 р.).  

Результати дослідження використовуються в навчальному процесі 

Львівського торговельно-економічного університету при викладанні 

навчальних дисциплін «Економічна теорія», «Політична економія», 

«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Історія економіки та економічної 

думки», «Сучасні економічні теорії», «Сучасні економічні теорії    

глобальних систем», «Регіональна економіка», «Глобальна економіка», 

«Національна економіка», «Стратегія підприємства» (довідка № 682/01-1.08 

від 22.10.2018 р.). 

 

V. Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертації в опублікованих працях. 

Опубліковані праці Шевчика Б. М. у повному обсязі відображають 

основні положення дисертаційної роботи. Кількість публікацій автора є 

достатньою для висвітлення результатів дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук. 

Результати дисертаційної роботи опубліковані в 79 наукових працях: з 

них 3 одноосібні монографії, 6 публікацій в колективних монографіях, 22 

статті у наукових фахових виданнях (з яких 5 – у виданнях, внесених до 
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міжнародних наукометричних баз), 32 публікації за матеріалами 

конференцій, 16 публікацій в інших виданнях. Загальний осяг публікацій, що 

належить автору, складає 328,814 друк. арк., з яких особисто автору 

належить 190,42 друк. арк. Основні положення та результати дисертації 

доповідалися, обговорювалися та отримали схвалення серед науковців та 

експертів на 15 міжнародних наукових конференціях. 

Дисертаційна робота відповідає чинним вимогам щодо загального 

обсягу та кількості наукових публікацій, які встановлені для здобуття 

наукового ступеня доктора наук. 

 

VI. Відповідність дисертації встановленим вимогам 

Дисертаційна робота на тему «Соціокультурні чинники розвитку 

національної економіки в епоху трансформаційних змін: теоретико-

методологічні основи» виконана в межах формули економічного 

дослідження, визначеної паспортом спеціальності 08.00.03 – економіка та 

управління національним господарством, за якою сформульовані та 

обґрунтовані тема, об’єкт та предмет дослідження, мета та завдання. 

Дисертаційна робота написана фаховою українською мовою із 

науковим стилем її викладу та використанням у дослідженні спеціальної 

термінології. За своєю структурою та оформленням наукова робота 

Шевчика Б. М. відповідає вимогам, які пред’являються до докторських 

дисертацій із зазначеного напряму економічних досліджень.  

Дисертаційна робота Шевчика Б. М. за своїм змістом, рівнем наукової 

новизни, систематизацією, висновками та пропозиціями загалом відповідає 

встановленим вимогам МОН України до дисертацій, представлених на 

здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 
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VII. Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації 

Зміст автореферату та його структура відповідають науковим 

положенням, висновкам та рекомендаціям дисертаційної роботи. Результати 

наукового дослідження, статистичний і графічний матеріал, що представлені 

в авторефераті та рукописі дисертації цілком відповідні. 

 

VIII. Зауваження до змісту дисертації та дискусійні питання 

Незважаючи на загальну позитивну  оцінку  рецензованого 

дослідження, звернемо увагу на положення, що можуть слугувати  

предметом  для дискусії під час  захисту дисертаційної роботи. До них 

віднесемо такі. 

1. Дисертанту доцільно було б більш грунтовно дослідити механізм 

соціокультурних флуктуацій (с.101) та окреслити взаємозв’язки елементів 

системи заходів здійснення підтримуючої, компенсаційної та регулюючої 

діяльності держави в сфері культури, яка має бути спрямована на створення 

нормальних умов ефективного функціонування ринку та вирішення складних 

соціально-культурних проблем розвитку національної економіки. 

2. Беручи до уваги п. 4.4. «Економетричний аналіз фінансових і 

соціально-культурних чинників розвитку національної економіки України» 

доречним було би викладення матеріалу щодо сприяння формуванню у 

сучасної інфраструктури музейної справи, удосконалення управління  

музейною справою та розвитку мережі музеїв. 

3. У дисертації не актуалізовано напрями реалізації заходів, 

направлених на сприяння духовного розвитку нації, розбудову її 

державності, посиленню соціально-культурної консолідації суспільства, 

захисту та просуванню високої якості соціокультурного продукту. 

4. Зважаючи на дослідження міжнародних аспектів даної 

проблематики, зміни в суспільно-економічній конструкції розвинених країн 

світу і аналізуючи такі явища як загострення сепаратистських рухів у 
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європейських країнах, здобувачу варто було б більше уваги приділити 

дослідженню кризи мультикультуризму в Україні. 

5. У рукописі наявні поодинокі стилістичні неточності та похибки 

друку, що загалом не впливають на якість сприйняття викладеного матеріалу. 

Проте вважаємо, що вищенаведені зауваження до рецензованого 

наукового дослідження не знижують теоретичної цінності та практичного 

значення авторських розробок та, відповідно, не впливають на позитивну 

оцінку винесених на захист елементів наукової новизни дисертації 

Шевчика Б. М. 

 

IX. Загальна оцінка дисертаційної роботи 

Детальне ознайомлення з дисертаційною роботою 

Шевчика Богдана Михайловича на тему «Соціокультурні чинники розвитку 

національної економіки в епоху трансформаційних змін: теоретико-

методологічні основи», авторефератом та науковими публікаціями автора 

дозволяє зробити наступний висновок: дисертаційна робота виконана на 

актуальну тему, містить теоретико-методологічні, методичні та прикладні 

розробки. Отримані дисертантом науково обґрунтовані результати 

дозволяють у сукупності вирішити науково-прикладну проблему формування 

теоретичних та методологічних засад функціонування соціокультурних 

економічних систем у трансформаційний період за наслідками розробки 

пропозицій та практичних рекомендацій автора. 

Дисертаційна робота Шевчика Б. М. на тему «Соціокультурні чинники 

розвитку національної економіки в епоху трансформаційних змін: теоретико-

методологічні основи» є самостійним, завершеним науковим дослідженням, 

відзначається достатнім переліком та рівнем елементів наукової новизни, а 

також теоретичною та практичною цінністю. Зміст і структура дисертаційної 

роботи викладені послідовно, відповідають обраній темі та забезпечують 

досягнення поставленої мети і завдань дослідження. 
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