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офіційного опонента на дисертацію  Вітренка Андрія Олександровича 

«Розвиток сфери послуг в умовах постіндустріальних трансформацій», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.01 -  економічна теорія та історія економічної думки

Дисертація підготовлена на актуальну тему. Розвиток економіки 

супроводжується структурними змінами, серед яких зростання значення 

сфери послуг відіграє одну з провідних ролей. Це відбувається в середовищі 

постіндустріальних трансформацій, які стосуються докорінних змін техніко- 

технологічних, соціально-економічних відносин, форм та методів управління, 

інституційного розвитку суспільства, поведінки суб’єктів господарювання, їх 

потреб та інших важливих характеристик. В узагальненом у вигляді цей 

процес може бути визначено як перехід від індустріальної до сервісної 

економіки.

Зрозуміло, що мова йде не про заміну промисловості сферою послуг, а 

про зміну співвідношення між ними. В розвинених країнах послуги 

відіграють провідну роль в економічній системі, що пов’язано з 

формуванням нової структури економічних потреб і цілою низкою змін у 

системі соціально-економічних відносин. Разом з тим розвиток сфери послуг 

породжує ряд нових суперечностей і негативних явищ, деформуючих 

структуру споживання і розвиток особистості. Тому розвиток сервісної 

економіки потрібно оцінювати як з позицій соціально-економічного 

прогресу, так і з точки зору ризиків і загроз суспільному розвитку.

В Україні ринкова трансформація відбувається за інверсійним типом, 

пов’язаним із зміною природного порядку економічних перетворень. Одним 

із проявів цього є поєднання процесів зростання сфери послуг і 

деіндустріалізації країни. Це потребує спеціального економічного аналізу, що
і
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виходить за межі традиційних уявлень і потребує нових теоретичних і 

методологічних підходів. Все це свідчить про актуальність і важливість 

дослідження і вирішення поставленої в дисертації Вітренка А.О. наукової 

проблеми розвитку сфери послуг в умовах постіндустріальних

трансформацій на основі обґрунтування стратегічних пріоритетів та напрямів 

підвищення ефективності її функціонування.

Розробка зазначеної проблеми передбачає системний аналіз 

макроекономічних складових, врахування поведінки господарюючих 

суб'єктів, впливу тіньової економіки, значних корупційних ризиків тощо. 

Постає складне завдання поєднання розвитку сфери послуг з 

реіндустріалізацією країни, формуванням інформаційно-мережевої 

економіки, інноваційним розвитком, вирішенням соціальних проблем і 

підвищенням конкурентоздатності національної економіки. Значення такого 

підходу підвищується на тлі нездатності емпірико-функціональної

методології дати відповіді на сучасні економічні виклики

постіндустріального розвитку.

Основні результати наукового дослідження, викладені в дисертаційній 

роботі Вітренка А.О., є достатньо обґрунтованими і достовірними. 

Зроблені висновки відповідають поставленій меті дослідження, грунтуються 

на науковій методології, достовірній інформаційній базі, враховують логіко- 

історичну траєкторію предмета дослідження і сучасні наукові досягнення.

В дисертації застосовано систему наукових методів, що поєднує 

історичний і логічний підходи, аналіз і синтез, індукцію і дедукцію,

кількісний, якісний і мірний аналіз, методи статистичних групувань, 

економетричного моделювання тощо. Автор спирається на результати 

досліджень провідних вітчизняних і зарубіжних учених з проблематики 

дисертації і робить власні обґрунтовані висновки.

2

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Структура дисертації відповідає предмету дослідження. Вона дозволила 

в послідовно і логічно розкрити суть і форми процесу розвитку сфери послуг 

в умовах постіндустріальних трансформацій, з’ясувати її місце у структурі 

сервісної економіки, ефективність функціонування та вплив на соціально- 

економічний розвиток, визначити перспективні тренди.

Важливість, наукове і практичне значення, обґрунтованість і 

достовірність результатів дисертаційної роботи підтверджується їх 

апробацією на міжнародних та всеукраїнських наукових і науково- 

практичних форумах, використанням у діяльності органів державної влади та 

суб'єктів підприємницької діяльності.

Наукова новизна результатів дослідження полягає у вирішенні 

наукової проблеми теоретичного відтворення розвитку сфери послуг в 

умовах постіндустріальних трансформацій, виявленні притаманних цьому 

процесу закономірностей та обґрунтуванні стратегічних підходів і напрямів 

підвищення ефективності функціонування сфери послуг в економіці України. 

В дисертації запропоновано розроблену автором методику визначення 

ефективності сервісної економіки. Її особливість полягає в тому, що вона дає 

можливість комплексної оцінки ефективності сервісної економіки на основі 

врахування низки індустріально-технологічних, ринково-фінансових, 

внутрішніх (родинних), громадянських (суспільних), інноваційних та 

репутаційних критеріїв та гнучкої системи показників (обсягів виробництва у 

сфері послуг, величини витрат реципієнтів і доходів продуцентів послуг, 

кількості та величини відповідних транзакцій, рівня довіри, ділової репутації 

та іміджу виробників послуги, їхньої соціальної відповідальності та ін.). Це 

обумовило можливість розробки концептуальних засад вдосконалення 

сучасної державної політики в сфері послуг (с. 294 - 300).

Має новизну запропоноване автором визначення економічної категорії

“послуга» як специфічного економічного блага, що залучається до процесу
з
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виробництва й обігу у формі певної продуктивної та корисної дії виробника, 

спрямованої на перетворення власних та залучених ресурсів споживача 

(людини, людської праці, об’єктів власності, правочинів, інформації) на засіб 

задоволення особливої, зазвичай нематеріальної потреби (с. 114). В цьому 

визначені зафіксовано тип блага, до якого віднесена послуга, особливості 

його функціонування та місце в системі економічних відносин.

Заслуговує на підтримку застосування відтворювального підходу до 

предмета дослідження, що дало змогу розробити модель життєвого циклу 

послуги і виявити його послідовні фази (с. 114 - 116).

По-новому автор підійшов і до класифікації видів послуг в період 

глобальних постіндустріальних перетворень. В якості критеріальних ознак в 

дисертації виділені: джерело попиту, інтенсивність використання знання і 

технологій, мета споживання, режим надання послуг, їх реалізація на мікро-, 

макро- та мегарівнях. Застосування цих критеріїв дозволило автору 

визначити: 1) операційні споживчі послуги; 2) знаннєвомісткі споживчі 

послуги; 3) операційні професійні послуги; 4) знаннєвомісткі професійні 

послуги; 5) технологічні знаннєвомісткі професійні послуги; 6) 

нетехнологічні операційні професійні послуги (с. 143 - 148).

В роботі значне місце уділено систематизації понятійно-категоріального 

апарату теорії сервісної економіки, розвитку її категоріальної матриці. Автор 

конкретизує такі поняття, як сервісна економіка, сфера послуг (с. 41); якість 

послуги (с. 304); процесуальні характеристики послуги (с. 117 -132); 

тертиаризація (с. 70) та ін.

Важливе значення для розуміння довгострокової перспективи 

інноваційного розвитку сервісної економіки має розкриття її внутрішніх 

суперечностей. Це має безпосереднє відношення до з’ясування сутності 

сервісної економіки і логіко-історичної лінії її розвитку. Здобувач акцентує

увагу на суперечностях між сталим розвитком та економічним зростанням;
4
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між короткостроковими та довгостроковими економічними цілями; МІЖ 

сучасними тенденціями розвитку сервісної економіки та наявними 

методиками оцінювання її ефективності; між зростанням обсягів отриманих 

доходів у сфері послуг та стагнацією промислового виробництва; між 

розвитком соціального партнерства та інтенсифікацією конкурентної 

боротьби виробників та споживачів послуг; між кризовими процесами 

реального сектору економіки та “ілюзією” надмірного економічного та 

соціального розвитку (с. 379 - 394).

Слід позитивно відзначити значну увагу дисертанта до проблеми 

підвищення якості послуг в умовах постіндустріальних трансформацій. 

Автор методологічно виважено підходить до з’ясування підґрунтя вирішення 

цієї проблеми і розкриває суперечності розвитку сучасної сервісної 

економіки, пов’язані з якістю послуг: невідповідність споживчих очікувань 

очікуванням виробників послуг; неможливість безпосередньої трансформації 

споживчих очікувань у технологію надання послуги; недотримання 

технології продукування та зниження якості надання послуг внаслідок 

незадовільної зовнішньої комунікації (с. 308 - 310). Мають сенс також 

результати дослідження щодо основних принципів досягнення 

ціннісноорієнтованої якості й удосконалення сервісного обслуговування 

споживачів шляхом концентрації уваги на цінностях споживача та значенні 

цих цінностей для організації, створення позитивної привабливої цінності й 

уникнення негативних споживчих очікувань, проектування та управління 

якістю послуги з урахуванням завдань сталого розвитку, орієнтації на 

задоволення потреб вищого рівня як теперішніх, так і майбутніх поколінь (с. 

315 - 317).

Достатньо ґрунтовно в дисертації показано вплив сфери послуг на

економічне зростання та соціально-економічний розвиток. Автор розробив

економетричну модель впливу ефективності сфери послуг на економічне
5
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зростання і на цій основі зробив висновки щодо функціональних залежностей 

за різних умов накопичення людського капіталу (с. 3 19 - 344).

Є ще ряд наукових результатів, які мають новизну і розвивають 

економічну теорію. Вони стосуються визначення етапів еволюції сфери 

послуг на основі врахуванням показників рівня зайнятості, секторальної 

еластичності попиту за доходом, впливу сфери послуг на рівень добробуту як 

результат змін у структурі світового господарства, економічного зростання та 

диференціації послуг за умов постіндустріальних перетворень (с. 39 - 58); 

характеристики детермінантів підвищення ефективності функціонування і 

розвитку сервісної економіки (с. 193 -229); методики обчислення показників 

ВВП з урахуванням розподілу витрат домогосподарств та валових приватних 

інвестицій за секторами економіки та інших коригуючих характеристик 

(с. 387 - 389); відповідності розвитку сфери послуг в Україні загальним 

тенденціям, властивим розвинутим економікам (с. 230 -257); визначення 

пріоритетних напрямів інноваційної модернізації сфери послуг у 

національній економіці та концептуальних засад вдосконалення державної 

політики в цій сфері (с. 152 - 192).

Основні результати і висновки дисертаційної роботи достатньо 

повно викладено в 46 наукових працях загальним обсягом 51,6 д. а., в тому 

числі у 8 статтях у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Іпсіех 

Сорешісиз, ТЬогшоп Кеиїегз \УеЬ оґ 8сіепсе Е8СІ, Іпіетаїіопаї 8сіепІіГіс 

Іп(1ехіп§ та інших, в 4 статтях в іноземних наукових виданнях (4,11 д. а.). 

Автореферат відображає зміст, основні наукові результати дисертації і 

оформлений відповідно до встановлених вимог.

Результати дисертаційного дослідження мають також практичне

значення. Вони можуть бути застосовані у процесі структурного

реформування економіки та удосконаленні розвитку сфери послуг. Отримані

в дисертації положення і висновки використано в роботі Центру комплексних
б
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досліджень антимонопольної політики Антимонопольного Комітету України, 

рядом суб’єктів підприємницької діяльності та у навчальному процесі.

Разом з тим дисертація має певні недоліки та дискусійні положення.

1. Розвиток сфери послуг означає разом з тим зміну правил та норм 

здійснення економічної діяльності. Цей процес в умовах постіндустріальних 

трансформацій стає все більш впливовим на економічний розвиток. Тому він 

потребує спеціального вивчення. В дисертації цей аспект проблеми 

висвітлено недостатньо. В результаті інституціональний інструментарій 

соціально-економічних трансформацій не використано в повній мірі.

2. Не зовсім коректними є окремі посилання на визначення сутності 

дефініції «послуга» представниками різних теорій (с. 110-112). В процесі 

вивчення послуг дослідники дают багато характеристик різних сторін цього 

економічного явища. І не кожна характеристика претендує на категорійне 

визначення суті. Деякі з приведених у таблиці визначень віддзеркалюють не 

найбільш суттєві позиції авторів у їх відношенні до категорії послуг.

3. Недостатньо аргументованою є модель життєвого циклу послуги, що 

складається із чотирьох етапів: дослідження, створення передумов

виробництва, надання послуги, удосконалення (с. 114-1160. Як правило, нова 

послуга з’являється спочатку стихійно в процесу господарської діяльності і 

лише потім стають предметом дослідження тощо. Послуги існують і поза 

ринковою економікою у суспільствах, які не мали ні засобів, ні традицій 

наукового вивчення нових явищ (наприклад, у історично первісних формах 

господарювання). Крім того, конкретні види послуг не живуть вічно. В 

своєму циклі вони, як правило, проходять як висхідну, так і нисхідну 

траєкторію.

4. Не є достатньо коректною позиція, яку підтримую автор, щодо такої

властивості послуги, як матеріальність. Тут точніше було б вести мову про

неречовий характер послуги. Адже матеріальне не завжди має уречевлену
7
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форму. У фізиці поле є матеріальним, але це не річ. В економіці вартість (за 

трудовою теорією) на відміну від ціни є матеріальною. Вона уречевлюється, 

але сама по собі не є предметною, речовою, це -  матеріальне суспільно- 

економічне відношення. Послуги можуть бути як матеріальними (наприклад, 

транспортування вантажів), так і нематеріальними (наприклад, концерт), хоч 

матеріальний носій ідеальної (нематеріальної) послуги завжди є. Можливо 

певну складність у цьому відношенні утворює переклад англійського терміну 

іпіащіЬИііу. Він інколи переводиться як нематеріальність, але його значення 

більшою мірою розкривається через такі поняття, як невідчутність (на дотик), 

невловимість, непомітність.

5. Автор надто спрощено підходить до ілюстрації своїх наукових 

положень. Так, на с.311 графічна модель континууму визначення якості 

послуги у  постіндустріальному суспільстві складається з двох ліній, які 

вказують на рух від незадовільної до задовільної і високої якості. Здається, 

що це не варто називати моделлю континууму.

6. Викликає заперечення формула визначення якості послуги:

Р 80  = РСЕ + АРО + АОО,

де РСЕ -  попередні споживчі очікування, АРС) -  фактична якість 

процесу надання послуги, АОС> -  фактична якість результату надання 

послуги, Р 8 0  -  отримана якість послуги. Логічно некоректно складати 

споживчі очікування, фактичну якість процесу і результату надання послуги. 

І ні в якому разі це складання не дасть отриману якість послуги.

7. Автор визначає основні детермінанти кінцевої якості послуги в 

умовах постіндустріального суспільства (с. 306-307). Доцільно було б 

проаналізувати дію цих детермінантів в умовах України, що дало б 

можливість відобразити дію специфічних для неї чинників (вплив тіньової 

економіки, нерозвиненість інституціональної основи тощо).
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Висловлені зауваження не стосуються основних положень 

дисертаційного дослідження, що визначають його новизну, мають 

переважно дискусійний характер і не змінюють загальної позитивної оцінки 

роботи.

Загальний висновок полягає в тому, що дисертаційна робота Вітренка 

Андрія Олександровича «Розвиток сфери послуг в умовах 

постіндустріальних трансформацій» є актуальним самостійним завершеним 

науковим дослідженням, що містить нові науково обґрунтовані результати, 

які у своїй сукупності вирішують наукову проблему теоретичного 

відтворення закономірностей і механізмів розвитку сфери послуг в умовах 

постіндустріальних трансформацій. Практичні рекомендації можуть бути 

застосовані у процесі реформування сфери послуг в Україні. Робота 

відповідає нормативним вимогам до докторських дисертацій, встановленим 

МОН України та пп. 9,10,12 чинного «Порядку присудження наукових 

ступенів», а її автор, Вітренко Андрій Олександрович, заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 

08.00.01 -  економічна теорія та історія економічної думки.

А.А. Гриценко

Відділ діловодства та  а рхів * 
Київськ ого  національного • у и т « і к '.й і * т  

імені Т а р а с а  Шевченка

Офіційний опонент:
член-кореспондент НАН України, 
доктор економічних наук, профе 
заступник директора ДУ «Інсти, 
та прогнозування НАН України
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ВІДГУК

офіційного опонента, доктора економічних наук, професора 
Тарасевича Віктора Миколайовича на дисертаційну роботу Вітренка Андрія 

Олександровича на тему «Розвиток сфери послуг в умовах 
постіндустріальних трансформацій», подану до спеціалізованої вченої ради 
Д 26.001.13 Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю

08.00.01 -  Економічна теорія та історія економічної думки

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Початок XXI століття 

ознаменувався активізацією глобальних постіндустріальних змін, які суттєво 

впливають на економічний та соціальний розвиток суспільства. Активно 

розвиваються наукові дослідження змісту, викликів і наслідків четвертої 

промислової революції, перш за все в економічно розвинутих країнах. Серед 

таких наслідків -  докорінні зміни в технологічних укладах, спричинені 

експансією 1\[ВІС8-технологій, зростання продуктивності матеріального 

виробництва та сфери послуг, посилення останньою свого домінування в 

економіці та орієнтації на зростаючі сервісні потреби, прискорення інтеграційних 

процесів між матеріальною та нематеріальною сферами, вертикальної та 

горизонтальної інтеграції виробництва тощо. Пріоритетні напрями розвитку 

національної економіки України також багато в чому пов’язані з розвитком сфери 

послуг, яка останнім часом визначає міжнародну спеціалізацію країни та виступає 

важливим чинником постіндустріально спрямованого реформування суспільства. 

Зростання обсягів виробництва інноваційних, дослідницьких, інжинірингових, 

туристичних та інших послуг здатне забезпечити позитивну динаміку обсягів і 

структури ВВП країни, державного бюджету, покращити показники розвитку 

людського капіталу та зайнятості населення, задоволення потреб громадян.

Цілком природно, що в процесі постіндустріальних зрушень загострюються 

гносеологічні проблеми визначення закономірностей та детермінант еволюції 

сфери послуг в умовах глобальних трансформацій, особливо в нових незалежних
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суспільному виробництві, сутнісних характеристик послуги та їх сучасної 

трансформації, ролі та місця людини у виробництві послуг, впливу сфери послуг 

на темпи і якість економічного зростання. Незважаючи на очевидний прогрес 

вітчизняної економічної науки, слід визнати значний дефіцит відповідного 

доробку в частині інтегративного дослідження теоретико-методологічних засад 

розвитку сфери послуг в умовах постіндустріальних трансформацій та визначення 

стратегічних пріоритетів та напрямів посилення її впливу на економічне 

зростання. З огляду на зазначене не визиває сумнівів актуальність, теоретичне і 

практичне значення теми дисертаційної роботи Вітренка А.О.

Оцінка обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих автором у дисертації. Аналіз дисертаційної 

роботи, автореферату та публікацій за темою дослідження дозволяє зробити 

висновок, що основні наукові положення, висновки і рекомендації дисертаційної 

роботи мають достатньо глибоке теоретичне, методологічне та емпіричне 

обґрунтування, відповідають сформульованій меті та завданням дослідження, 

визначаються аналітичним узагальненням і критичним опрацюванням значної 

кількості наукових праць (список використаних джерел складає 439 найменувань) 

з проблематики генези сфери послуг, ефективності її функціонування та розвитку. 

Робота ґрунтується на використанні значного обсягу аналітичних та статистичних 

матеріалів міжнародних організацій, вітчизняних і зарубіжних міністерств і 

відомств, результатів наукових досліджень українських та зарубіжних учених з 

проблем оцінювання функціонування і розвитку національної й світової економік 

та їх сфер послуг.

Основні результати дослідження отримані дисертантом на основі 

використання широкого спектру сучасних методів, підходів та прийомів, в тому 

числі таких як системний, наукової абстракції, індукції і дедукції, єдності 

історичного та логічного, порівняльного аналізу, групування та класифікації, 

статистичного аналізу, економіко-математичного та економетричного 

моделювання. В процесі підготовки дисертації автор широко застосовував 

програмно-технічні засоби та прикладні комп’ютерні програми.
2
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Оригінальна дослідницька концепція надала можливість автору вибудувати 

перспективну структуру роботи, якій притаманні внутрішня логіка, послідовність 

викладення матеріалу, відкритість до новацій. Перший розділ -  «Теоретико- 

методологічні основи дослідження сфери послуг» присвячено висвітленню 

основних етапів еволюції наукових уявлень про сутність, роль та значення сфери 

послуг, аналізу становлення та розвитку сервісної економіки в процесі 

трансформації людського суспільства до постіндустріального типу, 

характеристиці мультисциплінарного характеру дослідження сфери послуг (с. 39 - 

99). Мультидисциплінарний підхід надає можливість знайти вирішення багатьох 

проблем розвитку останньої із застосуванням людиноорієнтованої моделі 

спільного створення цінності — поєднання впливу споживача, виробника, 

ресурсів і ринку.

У другому розділі «Категоріальна визначеність послуги як об’єкта теоретико- 

економічного дослідження» з адекватних методологічних позицій обгрунтовано 

сутність і характерні ознаки послуги як економічної категорії, розроблено 

категоріальну матрицю теорії сервісної економіки, виявлено критерії таксономії 

послуги. Заслуговує на увагу авторський аналіз значної кількості підходів до 

наукового осмислення сутності послуги (с. 104 - 110), їх узагальнення та 

класифікація, а також надане автором інтегративне визначення сутності послуги 

(с. 114).

У розділі 3 -  «Розвиток сфери послуг у структурі сервісної економіки» 

розглянуто сучасні динаміка та особливості сфери послуг, основні тенденції зміни 

її місця і ролі у структурі провідних економік світу, розкрито природу і зміст 

сучасних детермінант зростання продуктивності сервісної економіки та 

національних особливостей і тенденцій розвитку сфери послуг в національній 

економіці України. Авторський аналіз статистичних даних ОЕСР та України 

дозволив визначити та обґрунтувати основні передумови кількісного зростання 

сфери послуг у сучасній економіці, зокрема: 1) дисбаланс зростання рівня 

продуктивності у сфері послуг та у промисловому виробництві; 2) зміна 

структури кінцевого попиту; 3) збільшення обсягу проміжного попиту на послуги
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в первинному і вторинному секторах економіки; 4) підвищення рівня зайнятості у 

сфері послуг; 5) динаміка продуктивності праці у сфері послуг (с. 162 - 192). 

Важливе практичне значення має авторське дослідження становлення та розвитку 

сфери послуг в економіці України (с. 230 - 257) та сформульовані на його основі 

пріоритетні напрями її (сфери послуг) розвитку, в тому числі максимізація рівня 

задоволення потреб споживачів при наявному обсягу ресурсів і підвищення рівня 

її глобальної конкурентоспроможності (с. 257 - 258).

Четвертий розділ дисертаційного дослідження — «Ефективність 

функціонування сфери послуг та її вплив на соціально-економічний розвиток» 

присвячений розробці сучасного інструментарію дослідження ефективності сфери 

послуг, її модернізації з метою забезпечення сталого соціально-економічного 

розвитку, системних перетворень процесу організації та якості надання послуг, 

визначенню впливу виробничої продуктивності на сукупне економічне зростання 

з використанням аналітичного моделювання двосекторної економічної системи. 

Оригінальним є обґрунтований багатовимірний підхід до визначення показника 

ефективності послуги, за яким деабсолютизується показник продуктивності 

ресурсів, а замість нього пропонується плюралістична та гнучка система 

оцінювання результатів сервісної діяльності (с. 294 -  300; додатки Д, Е).

Заслуговує на підтримку авторське дослідження якості послуги, як 

теоретично і практично значиме, оскільки в умовах постіндустріальних 

трансформацій, відкриття ринків, підвищення інтенсивності використання 

інформаційних технологій, зростання рівня освіти, знань та інформованості 

споживачів саме якість послуги стає основною конкурентною перевагою її 

виробників. В дисертації сформульовано основні детермінанти якості послуги (с. 

306 - 307), визначено недоліки, властиві процесу надання послуг (с. 308 - 310), і 

запропоновано оригінальну структурно-логічну схему формування та покращення 

якості послуг в умовах постіндустріальної економіки (с. 309). Практичну цінність 

має авторська методика формування та визначення якості послуги, яка вже 

використовується в господарській практиці ПАТ «Страхова компанія 

«Г алицька»».
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В розділі 5 — «Перспективні тренди розвитку сфери послуг в умовах 

постіндустріальних трансформацій» досліджено глобальні тренди розвитку сфери 

послуг в умовах постіндустріальних зрушень, зокрема виявлено суперечності 

такого розвитку сфери послуг, виокремлено його інноваційні моделі. 

Обґрунтовано практично значимі пріоритетні напрямки розвитку сфери послуг в 

умовах глобальних постіндустріальних зрушень, що є логічним завершенням 

дисертаційного дослідження (с. 395 - 417).

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи, авторефератом та науковими 

публікаціями автора дозволяє констатувати, що обґрунтовані Вітренком А.С. 

теоретико-методологічні положення, які визначають наукову новизну, а також 

практичні рекомендації сформульовані автором самостійно й відображають його 

науковий внесок у розвиток теоретико-методологічних засад дослідження сфери 

послуг, виявлення основних тенденцій, закономірностей та суперечностей її 

еволюції в умовах глобальних постіндустріальних трансформацій та 

обґрунтування методичних і практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

державної економічної політики у цій сфері.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Авторський аналіз розвитку сфери послуг в умовах постіндустріальних 

трансформацій, який міститься в дисертації, є складовою частиною науково- 

дослідних робіт економічного факультету та кафедри економічної теорії, мікро- і 

макроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 

«Модернізація економіки України на засадах сталого соціально-економічного 

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

номер 011Ш006456); «Макроекономічна стратегія реалізації європейського 

вектору економічного розвитку України: концептуальні засади, виклики та 

протиріччя» № 16БФ040-01 (реєстраційний номер 0116Ш04822); «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» 

№ 16КФ040-05. Особистим внеском автора є розкриття особливостей еволюції 

третинного сектору національної економіки України, обґрунтування критеріїв

аналізу показників ефективності функціонування національної сфери послуг, а
5
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також пріоритетних напрямків її розвитку в умовах глобальних 

постіндустріальних зрушень.

Розроблені авторські рекомендації щодо вдосконалення механізму 

управління сферою послуг національної економіки України є складовою 

держбюджетної науково-дослідної роботи Черкаського державного 

технологічного університету ЕТіБС-04/15 «Соціальні та економічні трансформації 

ринку: регіональний та галузевий аспект» (реєстраційний номер 01Ш000972, 

довідка № 732/01-03 від 04.05.2016 р.).

Найбільш вагомі результати дослідження та їх наукова новизна. Зміст 

дисертаційного дослідження свідчить про його системний характер і наявність в 

ньому наукових результатів, висновків і пропозицій, які в сукупності розв’язують 

важливу наукову проблему розробки теоретико-методологічних засад 

дослідження функціонування та розвитку сфери послуг у процесі 

постіндустріальних зрушень, обґрунтування практичних заходів щодо її 

ефективної трансформації та інтеграції в структуру сучасної економічної системи 

відповідно до глобальних тенденцій та перспектив.

Положення роботи, які одержані особисто Вітренком Андрієм 

Олександровичем та відображають наукову новизну і його особистий внесок, 

полягають у наступному.

1. Розроблено оригінальну авторську методику визначення ефективності 

сервісної економіки, яка містить індустріально-технологічні, ринково-фінансові, 

внутрішні (родинні), громадянські (суспільні), інноваційні та репутаційні критерії 

її оцінювання на основі плюралістичної та гнучкої системи показників (обсяги 

виробництва у сфері послуг, величина витрат реципієнтів і доходів продуцентів 

послуг, кількість та величина відповідних транзакцій, рівень довіри, ділової 

репутації та іміджу виробників послуги, їхньої соціальної відповідальності та ін.), 

що уможливило розробку концептуальних засад вдосконалення державної 

політики в цій сфері з урахуванням пріоритетів інноваційної модернізації 

національної економіки (с. 294 - 300).
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2. Наукова новизна притаманна авторському визначенню економічної 

категорії послуга як специфічного економічного блага, що залучається до процесу 

виробництва й обігу у формі певної продуктивної та корисної дії виробника, 

спрямованої на перетворення власних та залучених ресурсів споживача (людини, 

людської праці, об’єктів власності, правочинів, інформації) на засіб задоволення 

особливої, зазвичай нематеріальної потреби (с. 114).

3. Дисертантом розроблено модель життєвого циклу послуги, яка є 

конкретизацією її відтворення в ринковій економіці й містить чотири основні 

етапи, а саме: дослідження (виявлення реальних та перспективних ринкових 

потреб у послузі, визначення відповідного ринкового сегменту); створення 

передумов виробництва (виявлення можливостей імплементації проведених 

досліджень у процес виробництва, трансформація та оптимізація ресурсів 

виробника, розробка концепції технології надання послуги); надання послуги 

(реалізація технології надання послуги, її безпосереднє продукування відповідно 

до потреб та очікувань споживачів), вдосконалення (перманентне якісне 

покращення з метою підвищення рівня конкурентоспроможності виробника 

послуги) (с. 114 - 116).

4. Заслуговує на увагу розроблена автором інтегрована багатовимірна 

класифікація видів послуг, яка властива періоду глобальних постіндустріальних 

перетворень та враховує такі критеріальні ознаки: джерело попиту, інтенсивність 

використання знання і технологій, мета споживання, режим надання послуг, їх 

реалізація на мікро-, макро- та мегарівнях. Це надало можливість виокремити та 

визначити: 1) операційні споживчі послуги; 2) знаннєвомісткі споживчі послуги; 

3) операційні професійні послуги; 4) знаннєвомісткі професійні послуги; 

5) технологічні знаннєвомісткі професійні послуги; 6) нетехнологічні операційні 

професійні послуги (с. 143 - 148).

5. Новий науковий доробок притаманний удосконаленій автором 

категоріальній матриці теорії сервісної економіки, а саме визначенню сутності 

понять: а) сервісна економіка (складна багаторівнева система взаємодій 

економічних суб’єктів у процесі відтворення нематеріальних товарів-послуг під
7
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впливом ринкових, державних та наддержавних інституційно-організаційних 

механізмів регулювання, сформованих у глобальному постіндустріальному 

суспільстві) (с. 41); б) сфера послуг (сукупність соціально-економічних відносин, 

явищ і процесів, що забезпечують відтворення товарів-послуг) (с. 41); в) якість 

послуги (відповідність основних ознак, процесів та результатів надання послуги 

потребам та очікуванням споживачів) (с. 304); г) процесуальні характеристики 

послуги (етапність визначення об’єкта відтворення послуги, перетворення 

виробничих ресурсів та споживання відповідних результатів, інтеграція у процес 

виробництва послуги людини-споживача з її особливими економічними 

ресурсами, як складової відтворювального процесу сучасної сервісної економіки) 

(с.117 -132); д) тертиаризація (процес одночасного зростання рівня зайнятості у 

сфері послуг та зменшення його рівня у сферах сільськогосподарського та 

промислового виробництва) (с. 70).

6. Удосконалено теоретичні засади розробки довгострокових орієнтирів 

інноваційної моделі розвитку сервісної економіки на основі аналізу генезису, 

форм прояву і способів вирішення суперечностей сфери послуг: між сталим 

розвитком та економічним зростанням; між короткостроковими та 

довгостроковими економічними цілями; між сучасними тенденціями розвитку 

сервісної економіки та наявними методиками оцінювання її ефективності; між 

зростанням обсягів отриманих доходів у сфері послуг та стагнацією промислового 

виробництва; між розвитком соціального партнерства та інтенсифікацією 

конкурентної боротьби виробників та споживачів послуг; між кризовими 

процесами реального сектору економіки та “ілюзією” надмірного економічного та 

соціального розвитку (с. 379 - 394).

7. Обґрунтовано основні тенденції та суперечності розвитку сучасної 

сервісної економіки, а саме: невідповідність споживчих очікувань очікуванням 

виробників послуг; неможливість безпосередньої трансформації споживчих 

очікувань у технологію надання послуги; недотримання технології продукування 

та зниження якості надання послуг внаслідок незадовільної зовнішньої 

комунікації (с. 308 - 310). Запропоновано оригінальний метод кількісного аналізу
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кінцевої якості послуги (с. 311) та виокремлено основні принципи досягнення 

ціннісноорієнтованої якості й удосконалення сервісного обслуговування 

споживачів шляхом концентрації уваги на цінностях споживача та значенні цих 

цінностей для організації, створення позитивної привабливої цінності й 

уникнення негативних споживчих очікувань, проектування та управління якістю 

послуги з урахуванням завдань сталого розвитку, орієнтації на задоволення 

потреб вищого рівня як теперішніх, так і майбутніх поколінь (с. 315 - 317).

8. Розроблено економетричну модель впливу ефективності сфери послуг на 

економічне зростання, яка уможливила неординарний висновок щодо існування 

У-подібної залежності між часткою зайнятих у сфері послуг та темпами 

економічного зростання за умов, коли функція нагромадження людського 

капіталу виявляє постійну віддачу від масштабу обсягів споживання послуг на 

одну особу. Водночас, коли зазначена функція демонструє зменшення віддачі від 

масштабу обсягів споживання послуг на одну особу, темпи економічного 

зростання мають тенденцію до зменшення. Це дало змогу обґрунтувати 

визначальний вплив на розвиток сервісної економіки нагромадження та 

ефективного використання людського капіталу (с. 319 - 344).

9. Визначено етапи еволюції сфери послуг з урахуванням показників рівня

зайнятості, секторальної еластичності попиту за доходом, впливу сфери послуг на

рівень добробуту як результат змін у структурі світової економіки, її зростання та

диференціації послуг за умов постіндустріальних перетворень (с. 39 - 58), а також

детермінанти підвищення ефективності функціонування і розвитку сучасної

сервісної економіки в частині нарощування інвестицій у фізичний та людський

капітали, інноваційної модернізації сфери послуг, зміни структури зайнятості,

регулювання вхідних та вихідних бар’єрів та інституційно-організаційного

впорядкування зазначених процесів у межах національних та глобальної економік

(с. 193 -229). Слушними є авторські рекомендації щодо удосконалення методики

обчислення показника ВВП в частині врахування розподілу витрат

домогосподарств та валових приватних інвестицій за секторами економіки;

коригуючого коефіцієнта частки платних послуг; показника державних видатків
9
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на оборону й видатків домашніх господарств на обслуговування місця 

проживання та домашню роботу (с. 387 - 389).

10. Виявлено специфіку розвитку сфери послуг в Україні в частині її 

відповідності загальним тенденціям, властивим розвинутим економікам, що 

уможливило висновок про індустріальну спеціалізацію національної сфери 

послуг, її орієнтацію на низько- та середньотехнологічні капіталомісткі галузі, 

незначну частку видатків населення в галузях сфери послуг, недофінансування 

нагромадження людського та інтелектуального капіталів, проривних інновацій, 

що свідчить про квазііндустріальний характер розвитку сфери послуг у 

національній економіці, за якого абсолютні числові індикатори вже майже 

досягнуто, однак якісні показники не відповідають стандартам економіки 

розвинутих країн (с. 230 -257).

11. На основі компаративного аналізу розвитку сфери послуг майже за 

півстоліття в 17 країнах — членах організації ОЕСР та Україні визначено 

пріоритетні напрями інноваційної модернізації сфери послуг у національній 

економіці та концептуальні засади вдосконалення державної політики в цій сфері, 

а саме: постійний моніторинг ефективності сфери послуг та її впливу на 

економічне зростання і соціально-економічний розвиток; стимулювання 

випереджального розвитку галузей охорони здоров’я, модернізація системи 

надання освітніх послуг, безперервне оновлення традиційних послуг (страхових, у 

сфері інноваційного підприємництва, бізнес-освіти тощо) та сприяння 

формуванню новітніх видів послуг (знаннєвомістких, науково-дослідних, у сфері 

високих технологій) (с. 152 - 192).

Наукова новизна дисертаційного дослідження має теоретико- 

методологічний, аналітичний та практичні аспекти.

Повнота висвітлення результатів дослідження в опублікованих працях 

та в авторефераті. Основні результати і висновки дисертаційної роботи 

викладено в 46 наукових працях, у т. ч. З з них англійською мовою. Опубліковано 

індивідуальну монографію «»Сервісна економіка: теорія, сучасні виклики та 

глобальні тренди» (26 д.а.). До наукометричних баз даних ЕЬ8ЕУІЕК, Іпсіех
10
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Соретісш , РИНЦ, Ооо§1е 8сЬо1аг, ІЛгісЬ’в Регіосіісаіз Бігесіогу, КерЕс, ІСК, 

КезеагсЬ ВіЬ, ТЬотзоп Яеиіегз \¥еЬ оґ 8сіепсе Е8СІ, Іпіетаїіопаї 8сіепІіЯс 

ІпсІехіп§ належать 8 статей. Загальний обсяг усіх наукових праць становить 51,6 д.

а. (з них здобувана - 51,4 д. а.), у тому числі: 23 статті —

у наукових фахових виданнях (особисто автору належать 17,64 д. а.), 4 статті — 

в іноземних наукових виданнях (4,11 д. а.), 17 публікацій —  за матеріалами 

конференцій загальним обсягом 3,85 д. а. Кількість, обсяг і якість друкованих 

праць надають авторові право публічного захисту дисертації.

Автореферат є ідентичним основним положенням дисертації, його зміст 

відповідає змісту дисертації. В авторефераті висвітлено наукові положення, 

пропозиції, методичні рекомендації та висновки, що викладені у дисертації. 

Опубліковані праці повною мірою відображають результати дисертаційного 

дослідження.

Практичне значення результатів дослідження. Практична значимість і 

цінність отриманих в дисертації результатів полягає у тому, що вони

поглиблюють розуміння сутності та значення послуги в умовах розвитку

глобальної постіндустріальної економіки, визначають місце та роль сучасної 

сфери послуг у структурі національної та світової економіки, мають науково- 

практичне значення для реформування вітчизняної сфери послуг та економіки.

Підтвердженням прикладної значимості практичних рекомендацій і

пропозицій здобувана є їх впровадження у практичну діяльність Центру 

комплексних досліджень антимонопольної політики Антимонопольного Комітету 

України, зокрема у дослідженні теми «Тенденції змін стану конкурентного 

середовища в економіці України у 2016 році» (державний реєстраційний номер 

0117Ш00188, довідка № 50-60/17 від 11.04.2017 р.); туристичного оператора ТОВ 

«Джоін Ап!» при розробці довгострокової стратегії розвитку туристичної 

операторської діяльності (довідка № 1891 від 20.01.2017 р.); приватного 

акціонерного товариства «Страхова компанія «Галицька»» (довідка № 619 від 

10.04.2017 р.).

Розроблені дисертантом методичні матеріали апробовані та
11
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використовуються у навчальному процесі на економічному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка при проведенні лекційних та 

практичних занять з курсів «Економічна теорія», «Економічна історія та історія 

економічної думки», «Мікроекономіка», «Сервісна економіка» (довідка 

№ 013/252-1 від 22.05.2017 р.) та у навчальному процесі Черкаського державного 

технологічного університету при підготовці методичних матеріалів та викладанні 

навчальних дисциплін «Економічна теорія», «Національна економіка», 

«Економіка сучасної України», «Управління трудовими ресурсами» (довідка 

№ 731/01-10.01 від 04.05.2016 р.).

Дискусійні положення дисертації, зауваження і побажання щодо її змісту 

та оформлення.

В цілому позитивно оцінюючи дисертацію, необхідно звернути увагу на 

деякі дискусійні положення, дослідницькі резерви, висловити певні зауваження 

щодо глибини аналізу окремих проблем і форми подання матеріалу.

1. Дисертант слушно наголошує на тому, що більшість досліджень 

проблематики послуг ґрунтується на методологічній базі та методичному 

інструментарії, які були створені для аналізу матеріального виробництва (с. 408). 

Зрозуміло, що сервісна економіка -  феномен постіндустріальних трансформацій, 

адекватне пізнання якого вимагає застосування потужного потенціалу сучасної 

постнекласичної науки. Нажаль, його методологічна складова у деяких важливих 

аспектах залишилася майже поза авторською увагою. Наприклад, навряд чи у 

кого з фахівців є сумніви відносно понадскладності та людинорозмірності 

сучасної сервісної економіки, як синергетичної системи, що самоорганізується. 

Однак, включаючи сферу послуг у структуру національної економіки та 

окреслюючи її склад (с. 350, 352), автор віддає перевагу механічності простих 

систем. Подібним чином в аналізі сервісної економіки відчувається дефіцит 

генераційності, аавтопоетичності, сукцесійності, симбіотичності та 

коеволюційності (в категоріях теорії самоорганізації).

2. Судячи зі значимих та оригінальних результатів дослідження

ефективності послуг, автор добре розуміє, що класичні теорії та категорії, що
12

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


склалися в умовах абсолютного домінування матеріального виробництва над 

сферою послуг, мають бути критично переосмислені та модифіковані у 

відповідності з сучасними пріоритетами та експансією сервісної економіки. 

Зрозуміло, в цій справі слід підтримувати реаліє орієнтований баланс інновацій і 

традицій, дискретності та наступності. Звісно, було б некоректно вимагати від 

автора повномасштабної «ревізії» базових економічних теорій, на кшталт теорій 

факторів виробництва, витрат, трудової вартості, граничної корисності, попиту і 

пропозиції тощо, але деяких «білих плям» у дисертації бажано було б уникнути, а 

деякі авторські положення мали б бути більш обґрунтованими і менш 

фрагментарними.

2.1. Так, майже поза авторським аналізом залишилася проблематика 

власності та привласнення умов, засобів, процесу та результатів економічної 

діяльності у сервісній економіці та сфері послуг. На відміну від домінуючої 

більшості зарубіжних авторів, неабияку обізнаність з творами яких демонструє 

автор, провідні вітчизняні вчені завжди виходили з фундаментального змісту та 

субстанційного, системоутворюючого, детермінантного характеру власності та 

привласнення. Мені невідомі роботи, в яких би переконливо доводилася 

протилежна позиція, в тому числі по відношенню до сучасних процесів сервізації 

економіки та суспільства. Отже, слід побажати дисертанту у подальших 

дослідженнях продовжити та збагатити зазначену вітчизняну наукову традицію.

2.2. Не ставлячи під сумнів плідність авторської концепції «життєвого циклу 

послуги» (с. 112-116), слід акцентувати доцільність її дослідницької кореляції, а 

краще -  синтезу, з відповідними елементами вітчизняної теорії відтворення. Це 

дозволило б, зокрема, «вбудувати» зазначений цикл у процеси взаємодії сфери 

послуг і матеріального виробництва, більш чітко і переконливо відобразити 

«смерть» старої послуги та її заміну новонародженою в контексті взаємозв'язків, в 

тому числі ринкового обміну, послуг і матеріальних благ, як умов і засобів 

економічної діяльності.

2.3. Дисертант неодноразово звертається до категорій «цінність послуги» і 

«вартість послуги». Так, на с. 92 він пише про «створення цінності послуги», на с.
13
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93-96 характеризує цінність послуги для споживача, для організації, для 

суспільства, на с. 314-315 презентує концептуальну модель ціннісноорієнтованої 

якості послуги, на с. 399, 402, 410 акцентує деякі аспекти вартості. Окремі 

авторські положення виглядають дещо сумнівними, в тому числі внаслідок 

теоретичної необґрунтованості. Так, на с. 399 читаємо: «Наприклад, вартість 

побутової техніки залежить від періоду та частоти її використання, а вартість 

лікарського засобу залежить від рівня здоров'я людини, який буде досягнуто після 

його використання». Не зовсім зрозуміло, на яку саме теорію вартості спирається 

автор, як саме він співвідносить поняття вартості та цінності, що він має на увазі 

під цими поняттями, в якому сенсі коректно говорити про «формальні атрибути 

вартості» (с. 402). З огляду на актуальність і складність проблематики цінності та 

вартості послуг, у подальших дослідженнях автору доцільно звернутися до 

відомого «великого синтезу» М.І. Туган-Барановського, соціально-часової теорії 

вартості А.А. Гриценка та відповідних розробок загальної теорії цінності.

3. Більш ґрунтовне дослідження зазначеної вище проблематики дозволило б 

дисертанту значно укріпити фундамент його безумовно плідних наукових ідей, 

узагальнень та емпіричних правильностей, досягти більшої чіткості у 

формулюванні окремих понять.

3.1. Перш з все, йдеться про концепти «сервісна економіка» та «сфера

послуг». На с. 41 автор формулює свою точку зору (а не виводить її внаслідок

ґрунтовного, послідовно-логічного дискурсу) на їх сутність, чого явно

недостатньо для їх порівняльної характеристики, адекватній меті та завданням

дисертації. Так, з авторського визначення їх сутності може скластися враження

про ширший сенс поняття сфери послуг у порівнянні з поняттям сервісної

економіки, оскільки у визначенні суті останньої акцентуються лише взаємодії

економічних суб'єктів, а першого, - й відносини, й явища і процеси (с. 41). З назви

ж розділу 3 і підрозділів 3.2 і 5.2 (с. 20, 52, 193, 379) можна зробити висновок про

включення автором сфери послуг у склад сервісної економіки. Вочевидь, для

досягнення потрібної наукової чіткості, однозначності та конкретності, було б

доцільно прискіпливо порівняти зміст, будову та структуру сервісної економіки і
14
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сфери послуг й таким чином досягти потрібного ступеня розмежування і «зон 

впливу» реальних сервісної економіки й сфери послуг, і відповідних теоретичних 

концептів.

3.2. Певний потенціал розвитку містить ґрунтовний авторський критичний 

аналіз категорії «послуга», її класичних ознак та їх модифікації в сучасних 

умовах. Зокрема, зі слушної критики нематеріальності, гетерогенності, 

нероздільності та недовговічності послуги, її порівнянь з матеріальним благом, а 

також з огляду на багатовимірний реальний світ матеріальних благ і послуг 

логічним є припущення про існування класів чистих послуг, чистих матеріальних 

благ та широкого класу змішаних благо-послуг або послуго-благ, які поєднують в 

собі якісні характеристики і чистих послуг, і чистих благ. Зазначене припущення 

відповідає реальному взаємопроникненню матеріального виробництва та сфери 

послуг, їх відповідних технологічних процесів, знаннєво-інформаційних потоків і 

результатів в умовах історичного переходу від класичних ринкових до 

постринкових відносин.

4. Слід визнати слушність і доречність використання автором значного обсягу 

статистичних матеріалів для відповідних ілюстрацій, узагальнень, побудови 

функціональних залежностей, що дозволило підтвердити низку емпіричних 

правильностей (наприклад, залежність між рівнем зайнятості у сфері послуг та її 

часткою у ВВП країни, феномен тертиаризації тощо). На цьому фоні відчувається 

певний дефіцит «доведення» окремих з них до рівня закономірностей або, навіть, 

законів. Зокрема, за умов наукового обґрунтування, перш за все генетичного та 

причинно-наслідкового, на статус відповідної закономірності могли б 

претендувати висновки з оригінальної авторської економетричної моделі впливу 

ефективності сфери послуг на економічне зростання (с. 319-344). Модель стала б 

ще більш переконливою за умов її використання для відповідних розрахунків з 

використанням статистичних даних окремих країн, в тому числі України.

5. Віддаючи належне авторському теоретичному доробку, слід мати на увазі 

значні резерви його прикладнизації. Наприклад, було б доречно, якби авторська 

характеристика пріоритетних напрямків розвитку національного третинного
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сектору та комплекс відповідних заходів (с. 257-259) були доповнені практично 

орієнтованими організаційно-економічними механізмами їх реалізації. Це є 

правильним й для пріоритетних напрямків розвитку сфери послуг в умовах 

глобальних постіндустріальних зрушень (с. 416-417).

6. Хоча автор ґрунтовно і плідно попрацював над мовою та формою 

представлення матеріалів дисертації, йому не вдалося уникнути певних 

непринципових редакційних огріх (с. 40, 42, 73, 246, 326, 363, 385, 411). 

Наприклад, у 4 розділі (с. 326) мова йде про досягнення стійких показників 

економічного зростання: «незалежно від того, чи використовуються послуги як 

проміжний продукт для промислового виробництва». Доцільно відредагувати цю 

тезу та замість словосполучення «як проміжний продукт» використати 

словосполучення «як кінцевий чи проміжний продукт». Дещо застарілими є 

окремі статистичні дані, а деякі матеріали (наприклад, рис. 3.14, 3.17, 3.20) можна 

було б розмістити у додатках.

Дискусійні положення дисертації, її дослідницькі резерви, вищевикладені 

зауваження щодо її змісту та окремі редакційні огріхи не ставлять під сумнів її 

загальну позитивну оцінку, окреслюють напрямки подальших наукових пошуків 

автора.

Загальна оцінка дисертаційної роботи. Проведений ретельний аналіз 

дисертаційної роботи Вітренка А.О. на тему «Розвиток сфери послуг в умовах 

постіндустріальних трансформацій» дозволяє зробити висновок, що мета 

роботи досягнута, а поставлені завдання -  вирішені. Загалом дисертаційна робота 

є завершеним, самостійним науковим дослідженням важливої наукової проблеми 

розробки теоретико-методологічних засад дослідження функціонування та 

розвитку сфери послуг у процесі постіндустріальних трансформацій. Дисертація 

відзначається науковою новизною, має суттєве теоретичне і практичне значення, 

її основні положення належним чином висвітлені в опублікованих наукових 

працях.
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Дисертація виконана на високому науковому рівні, її основні положення, 

новизна, висновки, рекомендації достатньо аргументовані та доказові. Зміст 

дисертації відповідає спеціальності, за якою вона подана до захисту.

Автореферат дисертації розкриває основні положення та висновки 

дослідження, відповідає дисертації за змістом та структурою, не містить 

інформації, якої немає в дисертації. Зміст автореферату та основні положення 

дисертації є ідентичними. В дисертації та авторефераті відсутні результати 

кандидатської дисертації.

За змістом, обсягом, теоретичним рівнем, науковою новизною і практичною 

значущістю дисертаційна робота «Розвиток сфери послуг в умовах 

постіндустріальних трансформацій» відповідає вимогам пп. 9, 10, 12 та 13 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 року №567 (зі змінами), а її автор -  Вітренко 

Андрій Олександрович -  заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

економічних наук за спеціальністю 08.00.01 -  економічна теорія та історія 

економічної думки.

Офіційний опонент:

доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри політичної економії 
Національної металургійної академії (  
України т хТарасевич В.М.

Підпис Тарасевича В.М., доктора економічних наук, професора, завідувача 
кафедри політичної економії Національної металургійної академії України 
(м. Дніпро) засвідчую:

Вчений секретар Вченої ради акаде

*ВХІД.

діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка

Потап О.Ю.
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В І Д Г У К

офіційного опонента на дисертацію Вітренка Андрія 
Олександровича на тему: «РОЗВИТОК СФЕРИ ПОСЛІГ В 
УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ», 
подану на здобуття наукового ступеня доктора економічних 
наук за спеціальністю 08.00.01 -  економічна теорія та історія 
економічної думки

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Світові трансформаційні 

процеси постіндустріальних змін зумовили кардинальні зрушення системи 

економічних відносин, що характеризуються глибинними перетвореннями у 

факторах та джерелах економічного розвитку. Такі масштабні трансформації не 

лише спричинили появу соціально-економічних суперечностей, а й сформували 

нові економічні потреби як індивідів, тай й суспільства в цілому. Провідна роль у 

процесах економічного розвитку відтепер належить високотехнологічним формам 

виробництва, творчій праці людини, інноваційному розвитку організації, а 

домінантною моделлю економічного зростання стає розробка та застосування 

нового наукового знання та технологій.

Активізація інноваційної діяльності в світовій економіці потребує нових 

принципів та механізмів організації взаємозв’язків та взаємодії між усіма 

учасниками виробничого процесу, що стає можливим за умови залучення послуг як 

проміжних ресурсів виробництва. Постіндустріальні трансформації, що 

обумовлюють зростання середнього рівня доходу домогосподарств, змінюють 

структуру людських потреб, основна частина яких реалізується в сфері послуг. 

Унаслідок цього у структурі світової економіки саме послугам належить чільне 

місце як за часткою у структурі ВВП, так і за рівнем зайнятості.

Підвищення ефективності функціонування економіки України значною мірою 

залежить від перетворень у сфері послуг, що стає фактором актуалізації пошуку 

нових методологічних підходів до її аналізу. Багатоаспектність процесів 

внутрішніх змін у сфері послуг та посилення впливу зовнішніх чинників, 

спричинених активними глоба цями, спонукають до
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пошуку та використання нових наукових синергетичних підходів до розв’язання 

наукової проблеми розвитку сфери послуг в умовах постіндустріальних 

трансформацій, пояснення результатів цих змін, виявлення можливостей 

подальшого розвитку національної економіки. Водночас, в опублікованих раніше 

наукових працях недостатньо досліджені теоретичні засади розвитку сфери послуг 

методологічні підходи до оцінювання її впливу на розвиток економічної системи, 

остаточно не сформовані механізми та інструменти інноваційної моделі розвитку 

сервісної економіки в умовах нестабільності світової господарської системи, 

відсутні адекватні рекомендації щодо реформування національної сфери послуг у 

процесі постіндустріальних перетворень.

З огляду на вищезазначене, обрана тема дисертаційного дослідження Вітренка 

А.О. є актуальною, а її мета, визначена як розвиток теоретико-методологічних 

засад дослідження сфери послуг, виявлення основних тенденцій, закономірностей 

та суперечностей її еволюції в умовах глобальних постіндустріальних 

трансформацій, а також надання обґрунтованих методичних і практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення державної економічної політики в цій сфері, 

відповідає вимогам сучасного наукового пошуку.

Зв’язок з науковими планами, тематиками, темами. Підтвердженням 

наукової актуальності теми дисертації є і те, що вона виконувалася в межах 

науково-дослідних робіт економічного факультету та кафедри економічної теорії, 

макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка: «Модернізація економіки України на засадах сталого соціально- 

економічного розвитку: закономірності, протиріччя, ризики» (реєстраційний номер 

011Ш006456) та «Макроекономічна стратегія реалізації європейського вектору 

економічного розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя» 

(реєстраційний номер 0116Ш04822), а також Черкаського державного 

технологічного університету «Соціальні та економічні трансформації ринку: 

регіональний та галузевий аспект» (реєстраційний номер 0115Ш00972).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, їх 

достовірність. Аналіз матеріалів дисертації, автореферату та ознайомлення з
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з

публікаціями здобувана дають змогу зробити висновки про те, що основні 

результати досліджень дисертанта достатньою мірою обґрунтовані, а їх наукова 

достовірність не викликає сумнівів, оскільки вони отримані в результаті обробки 

значного масиву інформаційних джерел та ретельної аналітичної роботи. У роботі 

чітко окреслені і логічно побудовані мета та завдання дослідження, обґрунтовано 

теоретичні та методичний підходи щодо їх виконання, розроблено і апробовано 

відповідні пропозиції, які у своїй комплексності є науковим шляхом вирішення 

актуальної наукової проблеми розвитку сфери послуг. Відзначимо, що завдання 

дослідження, положення наукової новизни і висновки дисертації є логічно 

взаємопов’язаними.

Наукова новизна результатів дослідження. Тему дослідження розглянуто 

всебічно та докладно. Логічна структура роботи визначається її метою та 

сформульованими науково-практичними завданнями. Основні наукові результати 

дослідження отримані дисертантом особисто і характеризуються науковою 

новизною. Необхідно виділити найбільш суттєві наукові положення, висновки і 

рекомендації, які відзначаються новизною, науковою і практичною цінністю.

1. Трактування з добувачем послуги як економічної категорії, що є 

специфічним економічним благом, яке залучається до процесу виробництва й обігу 

у формі певної продуктивної та корисної дії виробника, спрямованої на 

перетворення власних та залучених ресурсів споживача (людини, людської праці, 

об’єктів власності, інформації) на засіб задоволення особливої, зазвичай 

нематеріальної потреби (п. 2.1, с. 114).

2. Формування моделі життєвого циклу послуги, що ґрунтується на процесі її 

відтворення в економіці і складається з чотирьох основних етапів, серед яких 

дослідження (виявлення реальних та перспективних ринкових потреб у послузі, 

визначення відповідного ринкового сегменту); створення передумов виробництва 

(виявлення можливостей імплементації проведених досліджень у процес 

виробництва, трансформація та оптимізація ресурсів виробника, розробка 

концепції технології надання послуги); надання послуги (реалізація технології 

надання послуги, її безпосереднє продукування відповідно до потреб та очікувань
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споживачів), вдосконалення (перманентне якісне покращення з метою підвищення 

рівня конкурентоспроможності виробника послуги) (п. 2.1, с. 114-116).

3. Здійснення інтегрованої багатовимірної класифікації видів послуг, що 

властива періоду глобальних постіндустріальних перетворень, яка враховує такі 

критеріальні ознаки, як джерело попиту, інтенсивність використання знання і 

технологій, мета споживання, режим надання послуг, їх реалізація на мікро-, 

макро- та мегарівнях. Це дало можливість виокремити та визначити операційні 

споживчі послуги; знаннєвомісткі споживчі послуги; операційні професійні 

послуги; знаннєвомісткі професійні послуги; технологічні знаннєвомісткі 

професійні послуги та нетехнологічні операційні професійні послуги. Зазначена 

класифікація була взята за основу виконаних у дисертації міжнародних порівнянь 

розвитку сервісної економіки, визначення відповідності структури національної 

сфери послуг глобальним трендам постіндустріального розвитку та обґрунтування 

шляхів удосконалення державного регулювання сфери послуг в Україні (п. 2.3, с. 

143-148).

4. Розроблення авторської методики визначення ефективності сервісної 

економіки, яка враховує індустріально-технологічні, ринково-фінансові, внутрішні, 

громадські, інноваційні та репутаційні критерії її оцінювання на основі 

плюралістичної та гнучкої системи показників (обсягів виробництва у сфері 

послуг, величини витрат реципієнтів і доходів продуцентів послуг, кількості та 

величини відповідних трансакцій, рівня довіри, ділової репутації та іміджу 

виробників послуги, їхньої соціальної відповідальності тощо), що уможливило 

розробку концептуальних засад вдосконалення державної політики в цій сфері з 

урахуванням пріоритетів інноваційної модернізації національної економіки (п. 4.1, 

с. 294-300)

5. Удосконалення понятійно-категоріального апарату економічної науки у 

напрямі розвитку категоріальної матриці теорії сервісної економіки. При цьому 

йдеться про розкриття сутності понять «сервісна економіка» (складна 

багаторівнева система взаємодій економічних суб’єктів у процесі відтворення 

нематеріальних товарів-послуг під впливом ринкових, державних та наддержавних
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інституційно-організаційних механізмів регулювання, сформованих у глобальному 

постіндустріальному суспільстві, п. 1.1, с. 41); «сфера послуг» (сукупність 

соціально-економічних відносин, явищ і процесів, що забезпечують відтворення 

товарів-послуг, п. 1.1, с. 41); «якість послуги» (відповідність основних ознак, 

процесів та результатів надання послуги потребам та очікуванням споживачів, п.

4.2, с. 304); «процесуальні характеристики послуги» (етапність визначення об’єкта 

відтворення послуги, перетворення виробничих ресурсів та споживання 

відповідних результатів, інтеграції в процес виробництва послуги людини- 

споживача з її особливими економічними ресурсами як складової 

відтворювального процесу сучасної сервісної економіки, п. 2.2, с. 117-132); 

«тертиаризація» (процес одночасного зростання рівня зайнятості у сфері послуг та 

зменшення його рівня у сферах сільськогосподарського та промислового 

виробництва, п. 1.2, с. 70).

6. Поглиблення теоретичних засад формування довгострокових орієнтирів 

інноваційної моделі розвитку сервісної економіки й обґрунтування на основі 

аналізу ґенези, форм прояву і способів вирішення низки суперечностей сфери 

послуг. Йдеться перш за все про суперечності між сталим розвитком та 

економічним зростанням; між короткостроковими та довгостроковими 

економічними цілями; між сучасними тенденціями розвитку сервісної економіки та 

існуючими методиками оцінювання її ефективності; між зростанням обсягів 

отриманих доходів у сфері послуг та стагнацією промислового виробництва; між 

розвитком соціального партнерства та інтенсифікацією конкурентної боротьби 

виробників і споживачів послуг; між кризовими процесами у секторі матеріального 

виробництва та «ілюзією» надмірного економічного та соціального розвитку (п.

5.2, с. 379-394).

7. Розширення теоретичного інструментарію дослідження проблем 

підвищення якості послуг в умовах постіндустріальних трансформацій з 

урахуванням основних тенденцій та суперечностей розвитку сервісної економіки 

(невідповідності споживчих очікувань очікуванням виробників послуг; 

неможливості безпосередньої трансформації споживчих очікувань у технологію
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надання послуги; недотримання технології продукування та зниження якості 

надання послуг внаслідок незадовільної зовнішньої комунікації). Автором 

запропоновано метод кількісного аналізу кінцевої якості послуги та виокремлено 

основні принципи досягнення ціннісноорієнтованої якості й удосконалення 

сервісного обслуговування споживачів шляхом концентрації уваги на цінностях 

споживача та значенні цих цінностей для організації, створення позитивної 

привабливої цінності й уникнення негативних споживчих очікувань, проектування 

та управління якістю послуги з урахуванням завдань сталого розвитку, орієнтації 

на задоволення потреб вищого рівня як теперішніх, так і майбутніх поколінь (п.

4.2, с. 308-310).

8. Удосконалення наукового інструментарію дослідження ефективності сфери 

послуг та її впливу на економічне зростання й соціально-економічний розвиток. 

Автором розроблена економетрична модель оцінки впливу ефективності сфери 

послуг на економічне зростання, що дало змогу дійти висновку щодо існування V- 

подібної залежності між часткою зайнятих у сфері послуг та темпами економічного 

зростання за умов, коли функція нагромадження людського капіталу виявляє 

постійну віддачу від масштабу. Водночас, коли зазначена функція демонструє 

зменшення віддачі від масштабу, темпи економічного зростання мають тенденцію 

до зниження. Це дало змогу обґрунтувати визначальний вплив на розвиток 

сервісної економіки нагромадження та ефективного використання людського 

капіталу (п. 4.2, с. 3 11 -317).

9. Розвиток методології дослідження ґенези сервісної економіки шляхом 

виокремлення етапів еволюції сфери послуг з урахуванням показників рівня 

зайнятості, секторальної еластичності попиту за доходом, впливу сфери послуг на 

рівень добробуту як результат змін у структурі світового господарства, 

економічного зростання та диференціації послуг за умов постіндустріальних 

перетворень. Автором визначені та охарактеризовані детермінанти підвищення 

ефективності функціонування і розвитку сучасної сервісної економіки щодо 

нарощування інвестицій у фізичний та людський капітал, інноваційної модернізації 

сфери послуг, зміни структури трудових ресурсів, регулювання вхідних та
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вихідних бар’єрів й інституційно-організаційного впорядкування зазначених 

процесів у межах національної та глобальної економіки (п. 4.3, с. 319-344).

10. Удосконалення методики обчислення ВВП на основі врахування 

постіндустріальних трансформацій, пов’язаних із розвитком сервісної економіки, 

розподілом витрат домогосподарств та валових приватних інвестицій за секторами 

економіки, використання коригувального коефіцієнта частки платних послуг, 

виокремлення показника державних витрат на оборону й витрат домашніх 

господарств на обслуговування житла (п. 5.2, с. 387-389)

11. Розширення наукових підходів до дослідження специфіки розвитку сфери 

послуг в Україні з урахуванням її відповідності загальним тенденціям, властивим 

розвинутим економікам, що уможливило висновок про індустріальну спеціалізацію 

національної сфери послуг, її орієнтацію на низько- та середньотехнологічні 

капіталомісткі галузі, незначну частку витрат населення на оплату послуг, 

недофінансування нагромадження людського та інтелектуального капіталів, 

технологічних інновацій, що засвідчує квазііндустріальний характер розвитку 

національної сфери послуг, за якого абсолютні числові індикатори вже досягнуті, 

однак якісні критерії не відповідають стандартам розвинених країн (п. 3.3, с. 230- 

252).

12. Компаративний аналіз розвитку сфери послуг у сімнадцяти країнах- 

членах організації ОЕСР та Україні, здійснення їхнього розподілу за трьома 

групами (країни з високою, помірною та відносно низькою часткою сфери послуг у 

національній економіці) відповідно до ступеня та динаміки розвитку сфери послуг. 

Автором зараховано Україну до групи країн з відносно низькою часткою сфери 

послуг в економіці, визначено пріоритетні напрями інноваційної модернізації 

сфери послуг у національній економіці та концептуальні засади вдосконалення 

державної політики у цій сфері. При цьому йдеться про постійний моніторинг 

ефективності сфери послуг та її вплив на соціально-економічний розвиток, 

стимулювання випереджального розвитку галузей охорони здоров’я, модернізацію 

системи надання освітніх послуг, безперервне оновлення традиційних (страхових 

послуг, послуг у сфері інноваційного підприємництва тощо) та сприяння
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І

формуванню новітніх знаннєвомістких видів послуг (п. 3.1, с. 152-192).

Одержані автором наукові результати мають достатній ступінь 

обґрунтованості, що підтверджується аналізом праць вітчизняних та зарубіжних 

вчених щодо проблем розвитку сфери послуг в умовах постіндустріальних 

трансформацій, використанням широкого масиву статистичних даних, апробацією 

результатів дослідження на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях.

Повнота викладення результатів дослідження в опублікованих працях.

Основні положення, результати і висновки дисертаційної роботи викладено в 46 

наукових працях загальним обсягом 51,6 д. а., у тому числі 8 статей надруковано у 

виданнях, що належать до міжнародних наукометричних баз даних, 23 статті -  у 

наукових фахових виданнях, 4 статті -  в іноземних наукових виданнях й 17 

публікацій -  за матеріалами конференцій.

Автореферат відображає основні положення дисертації, а його зміст 

відповідає змісту дисертації. В авторефераті висвітлено наукові положення, 

пропозиції, методичні рекомендації та висновки, що викладені у дисертації. 

Опубліковані праці відображають результати дослідження.

Практичне значення результатів дослідження. Практична цінність 

наукових висновків та рекомендацій автора дослідження доведена впровадженням 

результатів у практичну діяльність державних органів та суб’єктів господарювання 

України. Зокрема, Центром комплексних досліджень антимонопольної політики 

Антимонопольного Комітету України результати з добувача використано при 

виконанні наукової теми «Тенденції змін стану конкурентного середовища в 

економіці України у 2016 році» (державний реєстраційний номер 0117Ш00188) 

(довідка № 50-60/17 від 11.04.2017 р.). Рекомендації дисертанта застосовуються 

при розробці довгострокової стратегії розвитку туристичної операторської 

діяльності ТОВ «Джоін Ап!» (довідка № 1891 від 20.01.2017 р.). Приватним 

акціонерним товариством «Страхова компанія «Галицька» застосовуються 

рекомендації автора щодо системного вдосконалення процесу надання страхових 

послуг (довідка №619 від 10.04. 2017 р.).
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Методичні розробки дисертанта використовуються у навчальному процесі на 

економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка при проведенні лекційних та практичних занять з дисциплін 

«Економічна теорія», «Економічна історія та історія економічної думки», 

«Мікроекономіка», «Сервісна економіка» (довідка № 013/252-1 від 22.05. 2017 р.), а 

також у Черкаському державному технологічному університеті при підготовці 

методичних матеріалів та викладанні навчальних дисциплін «Економічна теорія», 

«Національна економіка», «Економіка сучасної України», «Управління трудовими 

ресурсами» (довідка № 731/01-10.01 від 04.05. 2016 р.).

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Поряд із загальною 

позитивною оцінкою дисертаційної роботи потрібно відзначити наявність у ній 

окремих дискусійних положень та зауважень, які потребують додаткової 

аргументації.

1. Дослідження особливостей трансформації світової сфери послуг дало 

можливість визначити автору її суперечності (с. 382-395), однак при цьому не 

проаналізовано проблеми нерівномірності отримання доходів домашніми 

господарствами. Водночас така асиметричність більшою мірою, а ніж небажане 

для суспільства співвідношення між різними видами нематеріальних послуг 

деформує сферу послуг у процесі постіндустріальних перетворень.

2. Надаючи позитивну оцінку авторському аналізу тенденцій розвитку сфери 

послуг в економіці України (с. 230-257), слід відзначити, що дисертант приділив не 

достатню увагу такому сектору сфери послуг як торгівля, залишивши поза своєю 

увагою динаміку та специфіку її сучасних трансформацій.

3. У дисертаційній роботі значна увага приділяється сучасним 

знаннєвомістким послугам як базису інноваційної моделі розвитку сервісної 

економіки (с. 360-378), проте недостатньо повно проаналізовано такий вид 

професійних послуг, як консультативні послуги з проблем реструктуризації та 

реорганізації підприємств (у тому числі й зі злиття та поглинання), які активно 

надаються в економіках розвинених держав, а висока зацікавленість у середовищі
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практиків обумовлює необхідність створення та функціонування спеціалізованих 

освітніх програм у провідних університетах світу.

4. Віддаючи належне роботі автора із великими масивами статистичної 

інформації, слід відзначити, що його увага значною мірою зосереджувалася на 

узагальненнях світових досягнень та тенденціям розвитку сфери послуг. Однак 

необхідно було б більше уваги приділити аналізові тенденцій трансформації сфери 

послуг України та сформулювати ряд пропозицій, реалізація яких дала б змогу 

національній сфері послуг розвиватися з урахуванням світового досвіду.

5. Аналізуючи розвиток сфери послуг за умов постіндустріальних 

перетворень, автор цілковито уникнув мікроекономічного аспекту розгляду 

проблеми. Йдеться про необхідність аналізу діяльності компаній, що 

функціонують у сфері послуг як в Україні, так і за кордоном, визначення їхнього 

внеску у створення ВВП, показники зайнятості, сплати податків, динаміку 

експорту тощо.

Висловлені зауваження щодо наявності певних недоліків в роботі, тим не 

менш, не знижують якість дисертаційної роботи Вітренка А.О., яку можна вважати 

завершеною. Враховуючи актуальність даної теми, вони можуть бути використані 

автором у процесі здійснення подальших наукових досліджень в царині сфери 

послуг України.

Загальний висновок. Виконана Вітренком Андрієм Олександровичем 

дисертаційна робота є кваліфікаційною науковою працею, що містить науково 

обґрунтовані теоретичні положення та практичні результати. Напрям та тематика 

проведеного дослідження відповідає паспорту спеціальності 08.00.01 -  економічна 

теорія та історія економічної думки. Дисертаційна робота є завершеним науковим 

дослідженням, результатом якого є вирішення наукової проблеми щодо 

розроблення теоретико-методологічних засад дослідження функціонування та 

розвитку сфери послуг у процесі постіндустріальних трансформацій, 

обґрунтування практичних заходів щодо її ефективної трансформації та інтеграції 

до світової економіки відповідно до глобальних тенденцій та перспектив.
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Результати дослідження містять наукову новизну та мають практичну 

значущість, пройшли відповідну апробацію. Верифікація основних положень 

дисертаційної роботи є достатньою. Зміст автореферату повністю розкриває 

головні результати дослідження і не містить відсутніх в дисертації положень, а у 

роботі не використовуються результати кандидатської дисертації. Виклад змісту 

дисертаційної роботи відповідає вимогам наукового стилю.

На основі викладеного вище можна стверджувати, що дисертаційна робота на 

тему «Розвиток сфери послуг в умовах постіндустріальних трансформацій» 

відповідає вимогам пп. 9, 10, 12, 13 Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №567 від 24 липня 2013 р. 

(із змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України 

№656 від 19 серпня 2015 р.), а її автор Вітренко Андрій Олександрович заслуговує 

на присудження наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 

08.00.01 -  економічна теорія та історія економічної думки.

Офіційний опонент:
ппосЬесоп каАелпи економічної теопії

Відділ діловодства та архіву 
■ Київського національного університету 
? імені Тараса Шевченка
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