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Актуальність теми дослідження та її зв’язок з програмами, планами, 

темами

Актуальність теми дисертаційної роботи Гражевської А.О. обумовлена 

безсумнівною теоретико-методологічною вагомістю наукової розробки 

проблем формування та розвитку рентних відносин у ринковій економіці. 

Незважаючи на те, що теорія ренти має глибоке історичне коріння, сучасні 

підходи до вивчення рентних відносин та рентної економіки, як специфічних 

феноменів постіндустріального суспільства, тільки починають розроблятися. 

При цьому існує значний дефіцит комплексних системних досліджень в цій 

царині, що обумовлюється складністю, багатогранністю та плюралістичністю 

ринкових рентних відносин, їхнім нелінійним взаємозв’язком з інституційною 

структурою сучасних економічних систем.

Дослідження сутності та механізмів продукування і привласнення 

різноманітних рентних доходів має важливе науково-практичне значення для 

країн з трансформаційною економікою. Йдеться про складні та суперечливі 

процеси розбудови ринкових рентних відносин та реалізації дієвої рентної 

політики держави, спрямованої на мінімізацію корупційно-непродуктивної 

рентоорієнтованої поведінки економічних агентів та стимулювання 

продуктивних видів рентоотримання, зокрема виробництва та привласнення 

економічної ренти в інтелектуальній, інформаційній та технологічній сферах.
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Теоретична та практична значущість дослідження зазначених проблем 

підсилюється необхідністю подолання негативних тенденцій залежного 

розвитку, що сформувалися в Україні за роки реформ внаслідок утвердження 

перерозподільної рентної економіки. Її характерними ознаками є посилення 

сировинної спрямованості експорту, деградація людського капіталу й 

несировинних високотехнологічних секторів, низька інноваційна активність 

економічних суб’єктів, високий рівень майнового розшарування населення, 

загострення соціальних і екологічних проблем. За цих умов нагальною є 

потреба в удосконаленні державного регулювання рентних відносин, 

покликаного підвищити ефективність суспільного виробництва та покращити 

суспільний добробут.

Актуальність теми дослідження підтверджується її зв’язком з науково- 

дослідною роботою, що здійснюється кафедрою економічної теорії, макро- і 

мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Дисертаційну роботу виконано згідно з планом науково-дослідних робіт 

економічного факультету в межах держбюджетних тем «Модернізація 

економіки України на засадах сталого соціально-економічного розвитку: 

закономірності, протиріччя, ризики» №11БФ040-01 (реєстраційний номер 

0111U006456) та «Макроекономічна стратегія реалізації європейського вектору 

економічного розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя» 

№ 16БФ040-01 (реєстраційний номер 0116U004822). Особистий внесок автора 

полягає у розкритті передумов і наслідків контрпродуктивної рентопошукової 

діяльності суб’єктів господарювання в національній економіці та обґрунтуванні 

основних напрямів удосконалення державного регулювання рентних відносин в 

Україні.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і  

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність.

Ознайомлення із змістом дисертаційної роботи, авторефератом та 

основними науковими працями автора дозволяє визначити теоретико-
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методологічні положення, практичні висновки і рекомендації, що 

характеризуються науковою новизною. Вони сформульовані дисертантом 

самостійно і відображають її науковий внесок у визначення теоретико- 

методологічних засад дослідження системи сучасних рентних відносин, 

висвітлення їхньої сутності, структури та специфічних ознак, з ’ясування 

специфіки їхнього функціонування в національній економіці й обґрунтування 

на цій основі практичних рекомендацій щодо вдосконалення рентної політики в 

Україні.

Основні положення, викладені в дисертації, ґрунтуються на глибокому 

теоретичному аналізі проблем формування, розвитку та регулювання рентних 

відносин у ринковій економіці, заснованому на використанні історико- 

логічного, абстрактно-аналітичного, компаративного та інституційного методів 

наукового пізнання, економіко-статистичного аналізу й економетричного 

моделювання. Прикладна частина дослідження виконувалась у програмному 

пакеті STATA.

Достовірність сформульованих у роботі положень наукової новизни та 

отриманих результатів підтверджується вивченням значного обсягу наукової 

літератури, вітчизняних та зарубіжних законодавчих і нормативно-правових 

актів з рентної проблематики, аналітичних і статистичних матеріалів 

міжнародних організацій, Державної служби статистики України, 

опрацюванням монографій, публікацій у періодичних виданнях, матеріалів 

науково-практичних конференцій і круглих столів, наукових досліджень та 

публікацій, розміщених в мережі Інтернет.

Обґрунтованість висновків і рекомендацій підтверджується глибиною 

змісту наукового матеріалу, умінням критично осмислити теоретичні та 

методологічні напрацювання світової й вітчизняної економічної думки з 

досліджуваної проблеми, виокремити та проаналізувати нові актуальні аспекти 

тематики, що розробляється.

Висновки за результатами дослідження логічно пов’язані з об’єктом та 

предметом дослідження, аргументовані та підтверджують досягнення
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поставленої мети. Дисертаційна робота Гражевської А.О. иовною мірою 

розкриває теоретичний та практичний зміст досліджуваної проблеми.

Наукова новизна положень і результатів, одержаних особисто 

здобувачем та поданих на захист

Виходячи із сформульованої мети і завдань, у дисертаційній роботі 

здійснено комплексне теоретико-методологічне дослідження системи сучасних 

рентних відносин, сформовано теоретичні положення щодо підвищення 

ефективності їхнього регулювання в ринковій економіці та надано науково- 

практичні рекомендації щодо вдосконалення рентної політики в Україні. Слід 

зазначити, що методологічні підходи, застосовані до розв’язання поставлених 

завдань і цілей знаходяться у предметному полі економічної теорії.

Рецензована дисертація, на наш погляд, має безперечне наукове значення. 

В ній вперше розглянуто ряд актуальних теоретичних проблем та зроблено 

деякі важливі висновки. Наукову новизну представляють такі пропозиції та 

узагальнення концептуально-теоретичного, методологічного та науково- 

прикладного характеру.

По-перше, на основі ґрунтовного опрацювання історико-економічних та 

сучасних наукових джерел автором обґрунтовано необхідність розвитку, 

розширення та універсалізації змістовного категоріального наповнення поняття 

ренти; розкрито методологічні засади дослідження сутності й особливостей 

рентних відносин з урахуванням як здобутків, так і обмежень класичного, 

марксистського, неокласичного та інституційного етапів еволюції економічної 

теорії ренти, в'т.ч. напрацювань українських вчених-економістів (с. 14- 34). Це 

дозволило виявити методологічні проблеми розвитку сучасної теорії ренти, а 

саме: фрагментарність, обмеження рентної проблематики дослідженням

окремих видів рентних ресурсів та доходів, невизначеність та суперечливість 

теоретичного обґрунтування методик їхнього вимірювання та обліку, 

нерозробленість ефективних механізмів узгодження інтересів суб’єктів рентних 

відносин.
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По-друге, в дисертації здійснено порівняльний аналіз ортодоксального та 

неортодоксального підходів до аналізу рентної економіки, висвітлено 

специфіку інституційної концепції пошуку ренти та рентоорієнтованої 

поведінки економічних суб’єктів, особливості та соціально-економічні наслідки 

функціонування рентної економіки (с. 35-49). Проведений аналіз дозволив 

автору розкрити інституційні чинники генезису рентних відносин в Україні, 

виявити дисфункції, інституційні пастки та негативні наслідки функціонування 

перерозподільної рентної економіки, сформованої в національній економіці в 

трансформаційний період (с. 127-140).

По-третє, автором запропоновано сучасне визначення рентних відносин 

як складної системи взаємодій між суб’єктами ринкової економіки з приводу 

відтворення (продукування, розподілу (перерозподілу) та використання 

(привласнення) рентних ресурсів і доходів природного, економічного й 

інституційного походження (с. 68); узагальнено їхні специфічні ознаки (с. 69- 

84) та удосконалено класифікаційні критерії виокремлення різних видів 

рентних доходів (с. 52). Важливе теоретичне та практичне значення має 

обґрунтований в дисертації висновок щодо зростання ролі та значення 

різноманітних видів квазіренти неприродного походження (соціальної, 

інтелектуальної, технологічної, інноваційної) зумовлене кардинальними 

змінами в співвідношенні факторів виробництва в процесі становлення 

постіндустріального суспільства (с. 53-54).

По-четверте, в дисертації удосконалено трактування сутності й 

структури механізму регулювання рентних відносин у сучасній ринковій 

економіці як послідовного забезпечення моніторингу умов і джерел 

формування різних видів ренти, обліку рентних ресурсів і доходів, 

регламентації привласнення та вилучення ренти, стимулювання ефективного 

використання рентних ресурсів і доходів (с. 86). Зазначений підхід був 

покладений в основу розробки концептуальних засад ефективної рентної 

політики держави, спрямованої на стимулювання продуктивної та обмеження 

контрпродуктивної рентоорієнтованої поведінки суб’єктів господарювання,
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підвищення рівня конкурентоспроможності та безпеки національної економіки, 

задоволення суспільних потреб і забезпечення соціальної справедливості 

(с. 102-114).

П о-п’яте, в роботі узагальнено світовий досвід регулювання рентних 

відносин та виявлено новітні тенденції в реалізації рентної політики держави, а 

саме: посилення державного та суспільного контролю над використанням 

рентних ресурсів і доходів, урахування рентного потенціалу новітніх видів 

ресурсів, зміщення акцентів з перерозподільної на стимулюючу функцію 

рентної політики, активне використання рентних доходів в якості джерела 

інноваційного розвитку, посилення соціальної спрямованості рентної політики 

тощо (с. 108-110). З урахуванням сутності, специфічних ознак та видів 

інтелектуальної ренти в дисертації здійснено економіко-статистичне 

дослідження основних чинників її генерування в 22 країнах ЄС за 2010-2014 

pp., що дозволило підтвердити гіпотезу стосовно пріоритетності чіткої 

специфікації та захисту прав інтелектуальної власності в стимулюванні 

продуктивної рентопошукової активності економічних агентів у розвинених 

країнах (с. 115-116).

По-шосте, на основі висвітлення проблем та суперечностей сучасної 

рентної політики в Україні, що має фрагментарний характер та створює штучні 

перепони для переміщення рентних ресурсів і доходів, генеруючи 

неконкурентні способи їхнього привласнення та пригнічуючи інноваційний 

розвиток виробництва, автором обґрунтовано стратегічні пріоритети та 

напрями вдосконалення державного регулювання рентних відносин в Україні 

(с. 160-175). ' Серед виокремлених автором шляхів обмеження 

контрпродуктивної рентопошукової активності економічних агентів та 

стимулювання їхньої ефективної рентоорієнтованої діяльності варто відмітити 

ті, що спрямовані на інституційно-організаційне впорядкування системи 

рентних відносин, забезпечення чіткої специфікації та захисту прав власності 

на рентні ресурси та доходи, їхнього науково-обґрунтованого обліку й
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розподілу, забезпечення детінізації, дебюрократизації та декорупціалізації 

рентних відносин.

Підсумовуючи основні висновки і результати дисертації, зазначаємо, що 

основною заслугою автора є те, що їй вдалось підняти дослідження проблем 

формування та розвитку рентних відносин у ринковій економіці на сучасний 

теоретико-методологічний рівень із врахуванням сучасних наукових надбань у 

цій сфері. В дисертаційній роботі порушується низка вагомих проблемно- 

дискусійних питань методологічного характеру (змісту, структури, механізму 

реалізації сучасних рентних відносин), а також ступеня відповідності 

вітчизняної статистичної та правової бази сучасним вимогам щодо фіксування, 

виміру і обліку рентних доходів, особливо в новітніх сферах їх формування, а 

відповідно й можливостей їхнього державного регулювання.

Значимість результатів дослідження для науки і практики та 

рекомендації щодо їх використання

Запропоновані в дисертації наукові підходи, положення та висновки 

можуть бути використані в науково-дослідній роботі при вивченні широкого 

кола проблем, пов’язаних з формуванням, розвитком і регулюванням системи 

сучасних рентних відносин, у процесі розробки практичних рекомендацій для 

органів державної влади стосовно вдосконалення державної рентної політики, а 

також у навчальному процесі при викладанні економічних дисциплін.

Теоретична й практична цінність отриманих результатів дослідження 

Гражевської А.О. засвідчена офіційними довідками про їхнє впровадження, 

наданими Департаментом гуманітарної політики Кабінету Міністрів України; 

Комітетом з питань інформатизації і зв’язку Верховної Ради України; Баден- 

Вюртемберзьким кооперативним державним університетом м. Льоррах 

(Німеччина); Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.
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Повнота викладу основних результатів дисертаційного дослідження в 

опублікованих працях

Основні наукові результати, висновки і рекомендації, викладені в 

дисертаційній роботі Гражевської А. О., достатньо широко відображені в 19 

наукових працях загальним обсягом 9,8 д.а. (з них 7,4 д. а. -  авторські), 

у т. ч. 6 з них -  іноземними мовами. 10 статей опубліковано в наукових 

фахових виданнях (5 д.а. ); 3 статті -  в наукових іноземних виданнях (1,2 д.а.), 

6 публікацій -  за матеріалами конференцій (1,2 д.а.). 7 статей належать до 

наукометричних баз даних Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar, Ulrich’s 

Periodicals Directory, RePEc, SCOPUS. Методологічні, теоретичні та практичні 

результати дисертаційної роботи пройшли апробацію та одержали позитивну 

оцінку на 10 міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.

Зміст автореферату відображає результати наукових досліджень і 

відповідає змісту основних положень дисертації.

Дискусійні положення та зауваження

Окреслюючи досягнення наукового дослідження Гражевської А.О., слід 

звернути увагу на окремі положення та зауваження, що в основному пов’язані з 

системною складністю й широтою предмету дослідження і які є підставою для 

наукової дискусії.

По-перше, аналізуючи сучасні тенденції розвитку системи рентних 

відносин, автор доречно відзначає підвищення значимості такого новітнього 

виду рентного доходу, як інтелектуальна рента (с. 74-75), але недостатньо уваги 

приділяє питанню продукування та привласнення фінансової квазіренти. 

Водночас величина доходів, що формуються за рахунок розгортання процесів 

фінансіалізації глобальної економіки та зростання масштабів спекулятивної 

фінансової діяльності нині співставна або суттєво перевищує обсяги інших 

видів ренти. Відтак розробка адекватних заходів державної політики в цій сфері 

є актуальним завданням економічної теорії та господарської практики.
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По-друге, розкриваючи специфіку державного регулювання рентних 

відносин у ринковій економіці, дисертант детально проаналізувала його 

структурні елементи, пов’язані з моніторингом умов і джерел формування 

різних видів ренти, обліком рентних ресурсів і доходів, регламентацією 

привласнення та вилучення ренти, стимулюванням її ефективного 

використання (с. 85-95), проте конкретних інструментів рентного регулювання 

не визначила. На наш погляд, у дисертаційній роботі варто було б приділити 

більшу увагу характеристиці інструментів рентного регулювання, що 

реалізуються в межах цінової, бюджетно-податкової, зовнішньоекономічної та 

соціальної політики розвинених країн світу та виявленню можливостей їхнього 

ефективного застосування в трансформаційній економіці України. Доречним у 

цьому контексті був би ретроспективний огляд вдалих та, навпаки, малодієвих 

заходів рентної політики, застосовуваної в умовах ринкових трансформацій 

вітчизняної господарської системи.

По-третє, відзначаючи належний науковий рівень дисертаційної роботи, 

слід зауважити, що здійснене автором економіко-статистичне дослідження 

основних чинників генерування інтелектуальної ренти в європейських країнах 

було б більш ґрунтовним, якби в роботі було проведено кластерний аналіз 

країн, що ввійшли до статистичної вибірки, з метою виокремлення груп країн, 

що характеризуються спільними параметрами інституційного та 

макроекономічного середовища. Така кластеризація дозволила б підвищити 

репрезентативність результатів дослідження та уникнути гетероскедастичності.

По-четверте, викладені в дисертації науково-практичні рекомендації 

щодо вдосконалення рентної політики в Україні з урахуванням її 

перерозподільного рентного характеру були б більш ґрунтовними, якби автор 

пов’язала їх із стратегічними пріоритетами соціально-економічного розвитку 

національної економіки загалом, в т.ч. з урахуванням євроінтеграційного 

вектору її розвитку.

П о-п’яте, автор часто ідеалізує роль державної рентної політики у 

формуванні дієвих стимулів обмеження контрпродуктивної рентопошукової
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активності економічних агентів та стимулювання їхньої ефективної 

рентоорієнтованої діяльності. Разом з тим дисертантом недооцінений той факт, 

що при недосконалості чи низькій ефективності державної політики, втручання 

у господарський процес може мати зворотну дію і призводити до виникнення 

«інституційних пасток». На наш погляд основні зусилля держави мають бути 

спрямовані на формування інституційного устрою з відкритим конкурентним 

доступом до ресурсів та забезпечення ефективних стимулів підтримки 

інноваційно-спрямованих економічних агентів.

По-шосте, інформація, узагальнена на с. 172-174, у цілому правильно 

відображає напрями обмеження бюрократичної та олігархічної влади. Проте, 

проблема системного взаємозв’язку між корупцією і цілеспрямованою рентною 

орієнтацією, що призводить до вкорінення в господарській діяльності хибних 

моделей економічної поведінки, та механізми її подолання залишилися поза 

увагою автора. В роботі дисертант обмежилася лише загальними пропозиціями 

щодо боротьби з корупцією, реформування судової системи, скорочення сфер 

адміністрування та регулювання рентних відносин тощо.

Разом з тим, слід відзначити, що висловлені зауваження носять 

рекомендаційний характер, окреслюють простір для подальших наукових 

розробок автора та не зменшують загальну наукову та практичну цінність 

проведеного дослідження.

Загальний висновок

Всебічний аналіз дисертаційної роботи Гражевської А.О. дозволяє 

зробити висновок, що за актуальністю, науково-теоретичним рівнем і 

практичною значимістю вона є завершеним, самостійно виконаним науковим 

дослідженням, що має теоретичне і прикладне значення. Основні положення 

дисертаційного дослідження, висновки та рекомендації сформульовані автором, 

містять наукову новизну, мають належну аргументацію та достатньою мірою 

обґрунтовані. Отримані результати дослідження в сукупності вирішують 

проблему формування, розвитку та регулювання рентних відносин у ринковій
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економіці та сприяють подальшому розвитку сучасної економічної теорії. 

Автореферат дисертації розкриває її основні положення і висновки, є 

ідентичним дисертації за структурою та змістом, не містить інформації, що 

відсутня в дисертаційній роботі.

За змістом і  оформленням дисертаційна робота «Формування та розвиток 

рентних відносин у ринковій економіці» відповідає вимогам п.п. 9, 11, 12, 13 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07. 2013 року №567 (зі змінами), а її автор -  

Гражевська Анна Олександрівна -  заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 -  економічна 

теорія та історія економічної думки.

Офіційний опонент:

доктор економічних наук, доцент 

заступник директора із навчально-виховної роботи 

Білоцерківського інституту економіки та упр^ління 

Університету «Україна», О.М. Загурський

Підпис доктор економічних наук, доцента Загурського О.М. засвідчую 

Начальник відділу кадрів Білоцерківського 

інституту економіки та управління

Університету «Україна» v Ю. С. Кузьменко

ія .М  . У А / Lf  № / ^ / 2 7  
,  в і д  І

_ Відділ діловодства та архіву
; київської 0  ИсЩІОНШІЬНОГО '^ ш в о с и т е т у !
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Гражевської Анни Олександрівни 

на тему: «Формування та розвиток рентних відносин у ринковій

економіці»,

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.01 -  економічна теорія та історія економічної думки

Актуальність теми дисертаційного дослідження.

Дослідження сутності й закономірностей розвитку рентних відносин за 

умов постіндустріалізації та глобалізації національних господарських систем є 

актуальним завданням економічної науки. Це пов’язано із ускладненням 

соціально-економічної реальності та структури суспільного відтворення, що 

обумовлює виникнення нових видів рентних доходів і загострює потребу в 

теоретико-методологічному обґрунтуванні їхньої соціально-економічної 

природи та класифікації, механізмів продукування, розподілу, перерозподілу й 

використання.

Зростання масштабів рентоорієнтованої поведінки економічних агентів у 

трансформаційних економіках загострює проблеми удосконалення механізмів 

функціонування та регулювання рентних відносин, що стають пріоритетними 

для господарської практики багатьох країн колишнього соціалістичного табору. 

Ці проблеми є особливо злободенними для національної економіки України. Це 

пов’язано з тим, що до цього часу у нас не розроблена цілісна концепція 

державного регулювання сучасних рентних відносин, а існуючі форми, методи 

та інструментарій державної рентної політики не задовольняють запитів 

реальної практики, в т. ч. за рахунок недостатньої глибини їхнього 

теоретичного опрацювання.

Таким чином, запропонована тема дисертаційної роботи Гражевської А. О. 

є актуальною та важливою як з погляду соціально-економічних трансформацій, 

що відбуваються в Україні та світі, так і з урахуванням недостатньої теоретико-

'ш & Ш и
Відділ аш о ад стаа  та архіву 

ш со го  національного університету 
ІМУНЇ ТадещДЦдаішіа
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методологічної та науково-практичної розробленості широкого кола проблем, 

пов’язаних із визначенням сутності, структури, особливостей функціонування 

та регулювання сучасних рентних відносин, виявлення стратегічних 

пріоритетів і напрямів удосконалення рентної політики держави.

Актуалізація проблеми дисертаційного дослідження в роботі Гражевської 

А. О. достатньо глибока і повністю відображена в меті та завданнях 

дослідження (9 завдань, с.5-6). Дисертант чітко визначила методологічні основи 

свого дослідження (с. 6-7).

Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи 

кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки в межах комплексних 

держбюджетних науково-дослідних тем економічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, а саме: «Модернізація 

економіки України на засадах сталого соціально-економічного розвитку: 

закономірності, протиріччя, ризики» ШШФ040-01 (реєстраційний номер 

0111U006456) та «Макроекономічна стратегія реалізації європейського вектору 

економічного розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя» 

№16БФ040-01 (реєстраційний номер 0116U004822).

Особистий внесок автора в розробку цих тем полягає у висвітленні 

передумов і наслідків контрпродуктивно!' рентопопіукової діяльності суб’єктів 

господарювання в національній економіці, обґрунтуванні стратегічних 

пріоритетів удосконалення державного регулювання рентних відносин в 

Україні з метою підвищення її глобальної конкурентоспроможності та 

забезпечення гармонійної інтеграції до Європейського Союзу.

Оцінка обґрунтованості та достовірності наукових досліджень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Достовірність сформульованих у дисертаційній роботі положень наукової 

новизни та отриманих результатів визначається аналітичним узагальненням і 

критичним опрацюванням значної кількості наукових праць у сфері 

економічної теорії ренти; аналітичних та статистичних матеріалів міжнародних 

організацій, вітчизняних і зарубіжних міністерств і відомств; результатів
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наукових досліджень українських та зарубіжних учених з проблем 

рентоорієнтованої поведінки економічних агентів та її регулювання у ринковій 

економіці.

Результати дослідження й практичні рекомендації були отримані автором 

завдяки глибокому теоретичному аналізу проблем формування, розвитку та 

інституційно-організаційного впорядкування рентних відносин у сучасних 

економічних системах, заснованому на використанні методів наукового 

абстрагування, аналізу і синтезу, індукції та дедукції, єдності історичного й 

логічного, а також структурно-функціонального, емпірико-індуктивного та 

інституційного підходів, компаративного і кореляційно-регресійного аналізу.

Загальна структура дисертаційної роботи є логічною, відповідає меті та 

завданням дослідження, сприяє максимально повному висвітленню отриманих 

автором результатів. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел і додатків.

У першому розділі дисертації дисертаційної роботи висвітлено основні 

етапи еволюції теорії ренти та здійснено порівняльний аналіз класичного, 

марксистського, неокласичного та інституційного методологічних підходів до 

аналізу рентних відносин (с. 14-32), що уможливило виокремлення основних 

здобутків та методологічних проблем сучасної теорії ренти (с. 33-35). 

Подальший аналіз концептуальних підходів до дослідження феномену рентної 

економіки, засвідчив що саме неефективність інституційного середовища є 

причиною поширення контрпродуктивно!- рентоорієнтованої поведінки 

суб’єктів господарювання в трансформаційних економіках (с. 36-50).

Ґрунтовне опрацювання праць вітчизняних і зарубіжних дослідників та 

визнання плюралізму сучасних рентних відносин дозволили автору розкрити 

сутність та обґрунтувати багатокритеріальну класифікацію ринкових рентних 

доходів (с. 51- 65).

Особливою актуальністю відрізняється зміст другого розділу, в якому 

представлено авторський підхід до визначення сутності та структури сучасних 

рентних відносин, пов’язаних із відтворенням рентних ресурсів і доходів
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природного, економічного та Інституційного походження (с. 68). Дисертантом 

виокремлено та розкрито специфічні ознаки сучасних рентних відносин та їхній 

суперечливий вплив на конкурентоспроможність національної економіки (с. 69- 

84).

Важливе теоретичне та практичне значення має п. 2.2, у якому автор 

розкрила сутність та складові регулювання рентних відносин у ринковій 

економіці (с. 85-102). На особливу увагу заслуговує обґрунтований в дисертації 

висновок, згідно з яким ускладнення сучасного світогосподарського розвитку 

спонукає уряди провідних країн до розробки й реалізації стратегій соціалізації 

природної ренти, пов’язаних із перенесенням податкового тягаря на рентні 

платежі за природні ресурси, урізноманітненням форм та механізмів їхнього 

вилучення (с. 94). До здобутку автора слід віднести здійснене у п. 2.3 

обґрунтування концептуальних засад рентної політики розвинених країн світу, 

здійснене на основі економіко-статистичного дослідження та узагальнення 

світового досвіду в цій царині (с. 102-123).

У третьому розділі досліджено сучасний стан та обґрунтовано напрями 

вдосконалення рентної політики в Україні, що дозволило запропонувати 

практичні рекомендації щодо вдосконалення державного регулювання рентних 

відносин у національній економіці. Автором розкрито основні інституційні 

чинники генезису рентних відносин у національній господарській системі, що 

зумовили формування перерозподільної рентної економіки (с. 127-134), 

висвітлено її специфічні ознаки та суперечності (с. 135-142). Важливе 

практичне значення має здійснене в дисертації дослідження сучасного стану та 

проблем регулювання рентоорієнтованої поведінки економічних суб’єктів в 

Україні, яке підтвердило висновок щодо домінування котттрпродуктивної 

рентопошукової активності суб’єктів господарювання, яка створює штучні 

перепони для мооі льеості рентних pvcypci а, генерує неконкурентна способи 

їхнього привласнення та спричиняє недофінансування інноваційного сектору 

(с. 142 160). Теоретичне та економстричне дослідження основних чинників 

генерування інтелектуальної ренти у 22 країнах ЄС за 2010-2014 pp. (с. 115-118)
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уможливило обґрунтування у п. 3.3. практичних рекомендацій щодо 

пріоритетних напрямів вдосконалення рентної політики в Україні, спрямованих 

на стимулювання продуктивної рентоорієнтованої діяльності та зростанні 

обсягів інтелектуальної ренти.

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи, авторефератом та 

науковими публікаціями автора дозволяє констатувати, що теоретико- 

методологічні положення, практичні висновки і рекомендації сформульовані 

автором самостійно і відображають її науковий внесок у визначення 

теоретичних і методологічних принципів дослідження сутності, структури і 

механізмів регулювання сучасних рентних відносин, специфіки та соціально- 

економічних наслідків функціонування рентної економіки, висвітлення 

суперечностей її формування та функціонування в постсоціаяістичних країнах, 

а також розробки на цій основі практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

рентної політики в Україні.

Оцінка наукової новизни та результатів дисертаційного дослідженим

Найсуттєвіші елементи наукової новизни проведеного дослідження 

поглиблюють розуміння сутності системи сучасних рентних відносин, їхньої 

структури і соціально-економічних особливостей, механізмів формування та 

регулювання, а також обґрунтування основних напрямів підвищення дієвості 

рентної політики держави в Україні. Науковою новизною відзначаються такі 

висновки, пропозиції та узагальнення:

1. Обґрунтування дисертантом необхідності комплексного підходу до 

дослідження сучасних рентних відносин на основі врахування досягнень, 

теоретико-методологічних новацій та обмежень класичної, марксистської, 

неокласичної та інституцІйної теорії. Зазначений підхід дозволив розкрити 

складність та багатоаспектність процесів формування, розподілу та 

перерозподілу рентних ресурсів і доходів у сучасній ринковій економіці, 

обґрунтувати необхідність трансформації їхнього сучасного фрагментарного 

регулювання у цілісну та системну рентну політику держави.
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2. Дисертантом здійснено компаративний аналіз концептуальних підходів 

до дослідження феномену рентної економіки, її специфічних ознак та 

соціально-економічних наслідків, що дозволило виявити особливості 

інституційного середовища економіки України, що генерує контрпродуктивну 

рентопошукову діяльність економічних суб’єктів та підриває стимули 

інноваційної модернізації національної господарської системи.

3. У дисертаційній роботі наведено розширений перелік критеріальних 

ознак класифікації рентних доходів з урахуванням специфіки рентного ресурсу, 

особливостей механізму формування рентних доходів, їхньої просторової 

своєрідності, специфіки ресурсних обмежень та стадії відтворювального 

процесу, соціально-економічних наслідків їхнього формування та 

використання, зокрема реалізації цілей сталого розвитку сучасних 

господарських систем.

4. У роботі висвітлено авторський підхід до трактування сутності й 

структури сучасних рентних відносин як складної системи взаємодій 

економічних суб’єктів з приводу відтворення рентних ресурсів і доходів 

природного, економічного та інституційного походження, проаналізовано їхні 

специфічні ознаки (плюралізм, складноструктурованість, вихід за межі 

природоресурсних сфер і галузей, охоплення всіх стадій відтворювального 

процесу та різних рівнів економіки, обумовленість інституційним середовищем, 

ускладнений механізм реалізації) та виявлено їхній суперечливий вплив на 

конкурентоспроможність національної економіки.

5. У роботі розкрито сутність та складові державного регулювання 

ринкових рентних- відносин, узагальнено досвід розвинених країн у цій сфері та 

здійснено економетричне дослідження чинників, що впливають на зростання 

обсягів виробництва новітніх видів рентних доходів (зокрема, інтелектуальної 

ренти) в європейських країнах. На основі опрацювання даних СБ, СЕФ, 

Євростату дисертантом побудовано логарифмічну регресійну модель та 

статистично доведено гіпотезу щодо пріоритетності захисту прав 

інтелектуальної власності та створення умов для її комерціалізації як
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пріоритетних чинників державного стимулювання ефективної рентопошукової 

діяльності економічних агентів у розвинених країнах.

6. Автором обґрунтовано концептуальні засади ефективної рентної 

політики держави в частині виокремлення її мети (підвищення ефективності 

суспільного виробництв, покращення суспільного добробуту), функцій 

(розподільної, регулюючої, стимулюючої, соціальної), пріоритетних завдань 

(стимулювання продуктивної та обмеження контрпродуктивно! 

ренторієнтованої поведінки економічних агентів, недопущення тінізації, 

бюрократизації та корупціалізації рентних відносин, забезпечення глобальної 

конкурентоспроможності та національної безпеки країни, задоволення 

суспільних потреб і забезпечення соціальної справедливості), принципів та 

інструментів.

7. Аналіз інституційних особливостей генезису рентних відносин у 

трансформаційній економіці України дозволив автору розкрити специфіку 

сформованої в нашій країні господарської системи як перерозподільної рентної 

економіки, що характеризується сировинною експортною орієнтацією; 

розпорошеність влади між олігархічними кланами, що конкурують у сфері 

перерозподілу рентних ресурсів і отримання рентних привілеїв; деградацією 

людського капіталу й високотехнологічних секторів; низькою інноваційною 

активністю економічних суб’єктів; високим рівнем майнового розшарування 

населення, загостренням соціальних і екологічних проблем.

8. Проведене дослідження дало можливість обґрунтувати в дисертаційній 

роботі стратегічні пріоритети та напрями вдосконалення рентної політики в 

Україні в частині стимулювання продуктивної рентоорієнтованої поведінки 

економічних суб’єктів, спрямованої на продукування та привласнення новітніх 

видів рентних доходів, зменшення обсягів та вилучення державою 

контрпродуктивних рент на користь суспільства в цілому та послаблення за 

рахунок цього податкового тиску на працю і капітал з метою забезпечення 

інноваційної модернізації національної економіки.
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Повнота викладу основних результатів дисертаційного дослідження в

опублікованих працях

Основні положення дисертації висвітлено в 19 наукових працях (з яких 7 

належать до наукометричних баз даних IndexCopemicus, РИНЦ, GoogleScholar, 

Ulrich*sPeriodicalsDirectory, RePEc, SCOPUS) загальним обсягом 9,8 д. а., з них: 

10 статей у наукових фахових виданнях (особисто автору належать 5 д.а.), З 

статті -  в іноземних наукових виданнях (1,2 д.а. -  авторські.), 6 публікацій -  за 

матеріалами міжнародних науково-практичних конференцій (авторські 1,2 д.а.). 

Зміст автореферату відображає результати наукових досліджень та ідентичний
«ееосновним положенням дисертації.

Значущість результатів дослідження для науки і практики та 

рекомендації щодо їх використання

Загальна наукова значимість дисертаційної роботи зумовлена 

узагальненням та розвитком теоретико-методологічних і науково-практичних 

засад дослідження сутності й структури ринкових рентних відносин, а також 

специфіки їхнього регулювання у сучасних економічних системах. Результати 

проведеного дослідження є вагомим внеском до сучасної економічної науки в 

частині поглиблення економічної теорії ренти, розуміння сутності та складових 

механізму регулювання рентних відносин, концептуальних засад рентної 

політики держави. Запропоновані в дисертаційній роботі наукові підходи, 

висновки й практичні рекомендації можуть бути використані в процесі 

розробки стратегічних пріоритетів та напрямів вдосконалення рентної політики 

держави.

Представлені у роботі науково-практичні рекомендації щодо подолання 

деструктивної рентоорієнтованої поведінки суб’єктів господарювання в 

національній економіці шляхом розмежування функцій державного управління 

та надання суспільних послуг у діяльності органів виконавчої влади; чіткої 

специфікації прав власності та зниження ступеня персоніфікованості 

контрактних відносин; розширення можливостей для громадського контролю за 

використанням бюджетних коштів, власності, ресурсів та активів, були
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впроваджені Департаментом гуманітарної політики Кабінету міністрів України 

у процесі підготовки аналітичних та інформаційних матеріалів. Пропозиції 

щодо вдосконалення державного регулювання інтелектуальної ренти в Україні 

шляхом забезпечення чіткої специфікації і захисту прав власності на 

інтелектуальні продукти, створення необхідних передумов для функціонування 

цивілізованого ринку об’єктів права інтелектуальної власності, запровадження 

ефективного механізму комерціалізації інтелектуальної власності та розподілу 

інтелектуальної ренти між розробниками, інноваційно-активними 

підприємствами і державою були враховані Комітетом з питань Інформатизації 

та зв’язку Верховної Ради України. Розроблені дисертантом методичні 

матеріали апробовані та використовуються в навчальному процесі Баден- 

Вюртемберзького кооперативного державного університету м. Льоррах 

(Німеччина) та на економічному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у процесі проведенні занять з навчальних 

дисциплін «Економічна теорія» та «Економічна політика».

Зауваження по змісту дисертації та дискусійні питання

Дисертаційна робота, подана Гражевською А. О. до захисту, присвячена 

надзвичайно складній проблемі економічної теорії і практики економічного 

регулювання. Незважаючи на загальний високий рівень, теоретико- 

методологічну глибину й обґрунтованість переважної більшості висновків, вона 

містить окремі недоліки та дискусійні положення.

1. Дискусійною видається позиція автора щодо розмежування рентних 

ресурсів і доходів природного, економічного та інституційного походження (с. 

69-70) з урахуванням взаємозв’язку та взаємопереплетення механізмів їхнього 

формування та привласнення в сучасних економічних системах. Наприклад, 

диференційна земельна рента II зумовлюється не природною, а економічною 

родючістю земель та привласнюється за рахунок інституційного врегулювання 

відносин землевласників та землекористувачів у ринковій економіці.

2. Ґрунтовнішого пояснення вимагає пропозиція дисертанта щодо 

вдосконалення рентної політики в Україні шляхом вилучення ренти природного
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походження до спеціальних цільових фондів та спрямування її на інвестування 

інноваційної модернізації рентних галузей, диверсифікацію економіки, 

створення достатньої фінансової бази для природоохоронної діяльності (с. 175). 

Йдеться про необхідність врахування світового досвіду соціалізації рентних 

відносин та спрямування акумульованих таким чином коштів на цілі 

підвищення життєвого рівня населення, вирішення проблем пенсійного 

забезпечення, досягнення соціальної справедливості в розподілі рентних 

доходів.

3. Бажано було б детальніше описати наведені у Додатку 3 (с. 249-250) 

алгоритми формування й обчислення інтелектуальної ренти з урахуванням 

специфіки продукування і привласнення виокремлених автором видів 

інтелектуальної ренти, а саме: інтелектуальної ренти в науково-дослідній та 

науково-виробничій діяльності; диференціальної, абсолютної та монопольної 

інтелектуальної ренти; диференціальної інтелектуальної ренти І і П.

4. Бажано було б уточнити, яким чином можливо забезпечити 

вирівнювання міжгалузевих співвідношень рентабельності між 

високоприбутковими паливно-сировинними галузями і низькорентабельними 

галузями обробної промисловості і сільського господарства (с. 161);

5. На с. 166 дисертації пропонується диференціальну ренту І передавати 

суспільству, а диференціальну решу II залишати для стимулювання 

виробництва. Проте дисертант не дає методичних рекомендацій щодо 

розділення диференціальної ренти І та II.

Однак зазначені зауваження не зменшують цінності грунтовного наукового 

дослідження, поданого до захисту, й не змінюють загальної позитивної оцінки 

дисертації Гражевської А. О. Вони окреслюють напрями подальших наукових 

пошуків у цій царині, сприяють більш виваженому та методологічно 

обгрунтованому підходу до дослідження механізму реалізації рентної політики 

держави в трансформаційній економіці.
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Загальна оцінка дисертаційної роботи

Розгляд дисертаційної роботи Гражевської А. О. «Формування та розвиток 

рентних відносин у ринковій економіці» дозволяє зробити висновок, що мета 

роботи досягнута, а поставлені завдання -  вирішені. Загалом дисертаційна 

робота є завершеним," самостійним науковим дослідженням важливої 

теоретико-методологічної проблеми формування, розвитку та регулювання 

рентних відносин у ринковій економіці. Дисертація відзначається науковою 

новизною, має суттєве теоретичне і практичне значення. Основні положення 

дисертації належним чином висвітлені в опублікованих наукових працях.

Автореферат дисертації розкриває основні положення та висновки 

дослідження, відповідає дисертації за змістом та структурою, не містить 

інформації, якої немає в дисертаційній роботі. Зміст автореферату та основні 

положення дисертації є ідентичними.

За змістом, обсягом, теоретичним рівнем, науковою новизною і 

практичною значущістю дисертаційна робота «Формування та розвиток 

рентних відносин у ринковій економіці» відповідає вимогам пп. 9, 11, 12 та 13 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24,07.2013 року №567 (зі змінами), а її автор -  

Гражевська Анна Олександрівна -  заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00,01 -  економічна 

теорія та історія економічної думки.

Від
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
Імені Тараса Шевченка

Офіційний опонент:

кандидат економічних наук, доцент, 

докторант кафедри політичної економії 

ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»
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