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Щисертацiйна робота I. В. Соколовського lrрисвячена науковiй розробцi

важливоТ та цiкавоТ для сучасноТ соцiологii теми - корпоративнiй репутацiТ.

Особливу значимiсть питання корцоративноi репутацii набувас в умовах

перманентноi нестабiльностi сучасного суспiльства, невизначеностi

соцiальних та економiчних перспектив, якi с наслiдками екологiчноТ кризи,

пандемii та iнших негативних явищ. Таким чином, в кризових умовах

функцiонування сучасноi ринковоi економiки набуваютъ особливоi

важливостi питання ефективного корпоративного управлiння, впровадження

нових методiв пiдвищення ринковоТ успiшностi суб'ектiв господарюваннrI

рiзних форм власностi. Зокрема це стосуеться формування, вiдтворення та

вдосконаленнrI корпоративно1 репутац11.

Таким чином, соцiологiчна рефлексiя корпоративноТ репутацiТ е

надзвичайно актуальною i в KoHTeKcTi подалъшого обгрунтування соцiальних

технологiй управлiння в кризовому суспiльствi. KpiM цього, важливим

завданням, яке вирiшусться в дисертацii с адаптацiя та апробацiя конкретних

вимiрювалъних iHcTpyMeHTiB до умов украiЪсъкоi дiловоi кl.льтури.

С mупiн ь о бtру нmо в ан о cmi mа d о с mо в ip н i с mь н ауко вuх пол о ж ень,

вuсно BKiB i р еколtен d ацiй, с ф орлlуль о в aHux у duс ерmацii'

Пiдхiд дисертанта до соцiологiчного вивчення корrторативноi репутацii

вiдзначаеться комплекснiстю та Грунтовнiстю. Особливоi уваги заслуговуе

глибокий аналiз змiсту поняття корпоративноТ репутацii, а також вивчення

вiдповiдного явища в межах соцiологii.



у першому роздiлi <<теоретико-методологiчнi засади вивчення

репутацii В соцiологii> детально розглянуто мiсце понlIття репуmацit' в
понятiйно-категорiалъному апаратi соцiологiТ, а також експлiкацiТ
вlдповlдНого соцlалъногО явища в межаХ соцiолоГiчниХ теорiй. Засл5zговуе

уваги комплекснiсть та грунтовнiстъ авторсъкого аналiзу.

у другому роздiлi <<щослiдження корпоративнот репутацiт як
соцiального феномену)> здiйснено грунтовний опис складових та детермiнант
корпораТивноi репутацii. Загrропоновано авторсъку класифiкацiю пiдходiв до
вимiрювання корпоративноТ р епутацiТ.

у третьому роздiлi <<вимiрювання корпоративнот репутацiт
в l(oнTekcTi ir соцiологiчного розумiння> здiйснено перевiрку надiйностi та
валiдностi методики RepTrakTM на пострадянсъкому просторi. Варто
вlдзначити критичний аналiз даного iHcTpyMeHTy, його авторську адаптацiю
та вдосконаJIення.

таким чином, серед ключових наукових досягненъ варто вiдзначити
наступнi:

по-перше, значною перевагою дисертацiйноi роботи с ретельний аналiз
теоретиЧних засад та методологiчних пiдходiв до вивчення кор11оративноТ

репутацii.

по-друге, заслуговуе на увагу авторсъка класифiкацiя пiдходiв до
оцiнюваннrl корпоративноi репутацiТ.

По,трете, варто вiдзначити адагIтацiю та вдосконалення iHcTpyMeHTy

оцiнювання корпоративноi репутацii RepTrakTM.



в uклаd ення осно внuх полоэtс ень duс ерm ацii' в опу блiко в анuх працrlх,

пракmuчне значення робоmu
OcHoBHi HayKoBi результати дисертацii обговорюваJIися на V

мiжнароднiй науково-практичнiй конференцiI "рriоritу directions of science
and technology development" (м. КиТв, 2O2I р.) та ХV Мiжнароднiй науково-
практичнiй конференцiТ <Проблеми розвитку соцiологiчноТ TeopiT:

Модернiзацiя суспiльства та соцiальнi технологii> (м. КиiЪ,201В р.).
змiст основних положенъ дисертацiйного дослiдження викладено у

статтях, опублiкованих у провiдних наукових фахових виданнях (двi з них
закордонних), i в двох тезах у збiрниках працъ за матерi€Lтами конференцiй.

найбiльrп важливими практичним значенням роботи е запропонована
методика вимiрювання та оцiнювання корпоративнот репутацii. До переваг

дисертацii також варто вiднести й те, що пeBHi напрацювання, висвiтленi у
роботi уже застосовуються у практицi викладання.

luс ку с iйнi пол о эtс ення m а з ау в аэ{с ення

ПопрИ загалоМ якiснО проведеНе дисерТацiйне дослiдження, деякi
положення роботи маютъ дискусiйний характер або потребують
вдосконаленнrI.

у першому роздiлi дисертацiт заявлено розгляд теоретико-
методологiчних засад дослiдження корпоративноi репутацiТ в соцiологii.
Отже, BiH повинен завершуватисъ вибором та обгрунтуванням пiдходу, який
лежатиме В ocHoBi под€lJIьшого дослiдження. Натомiстъ, цей роздiл в
основному присвячений аналiзу поняття репутацiт у соцiологii. Таким чином,
дещо порушустъся логiка дослiдження.

На С. З9 аВТОР ВКаЗУе На близъкiсть понlIття репутацii до поняття
корпоративноi кулътури, Що не зовсiм BipHo. Регrутацiя е похiдною вiд
корпоративнот культури, яка визначас характер вiдносин господарськоi
органiзацii (наприклад корпорацii) iз зовнiшнiм середовищем. Загалом, варто
вiдзначити, що автором не розкрито зв'язок корпоративноi репутацiТ iз
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корпоративною культурою. Хоча це питання е важливим. Взаемодiя

органiзацii iз зовнiшнiм соцiальним та економiчним середовищем,

резупьтатом якоТ е корпоративна репутацiя, вiдображае цiнностi органiзацiТ

та ii фiлософiю. Отже, корlrоративна репутацiя формусться пiд впливом

корцоративноi культури.

На с. 40 автор, посилаючись на Д Зонефельда вказуе на те, що

репутацiя тiльки частково визначаеться соцiальною взаемодiею. Ця теза

потребуе додаткового обГрунтування, адже йдетъся про розумiння природи

корпоративноi репутацii. Чим ще визначаеться корпоративна репутацiя, KpiM

соцiальних взаемодiй? При такiй постановцi питання виникае i питання про

межi соцiологiчного вивчення даного явища.

Варто також вiдзначити й те, що розгляд гIоняття корпоративноi

репутацii та складових самого явища, таких як довiра, iмiдж, престиж мае

реферативний характер. Таким чином, не зрозумiла власна авторсъка позицiя.

Недолiком роботи е й те, що у TeKcTi бракуе осмислення соцiальних

функцiй корпоративноi репутацii, iT зв'язку iз суспiльними iнтересами. У

дисертацii розкриваеться функцiональнiсть корпоративноi репутацiТ для

суб'ектiв бiзнесу, при цьому зовсiм не придiлено уваги латентним

соцiальним функцiям корпоративноi репутацii, яка, наприклад, може

використовуватися в манiпуJuIтивних цiлях.

Параграф 2.I. лрисвячений детермiнантам корпоративноi репутацii, якi

вiдображають i складовi, що входять у змlст поняття корпоративноi

репутацii, якi були розглянутi ранiше. Таким чином, параграф 2.1. обтяжуе

дослiдження. HaToMicTb iншi важливi аспекти корпоративноi репутацiТ

висвiтленi недостатньо або взагалi не висвiтленi.

Означенi недолiки не е критичними та загалом не знижуютъ високий

науковий piBeHb дисертацii Соколовського I. В.



Заzальйuй BucHoBoK

Сформульованi в дисертацiТ результати дослiдження мiстять елементи

HayKoBoi новизни, rrрактиIIну та теоретичIIу цiннiсть. Щосягнення мети та

Завдань дисертацiЙного дослiдження у повнiЙ Mipi вiдображенi у висновках.

Вказанi зауваження не знижують високоi оцiнки дисертацiйноi роботи,

яка присвячена актусtльнiй проблемi соцiально-управлiнськоТ практики.

Наукова обЦрунтованiсть, теоретична i практична значущiстъ

ОТриМанI]tх реЗультатiв, завершенiсть роботи дають пiдстави вважати, що

дисертацiя на тему <Соцiологiчний вимiр корrторативноТ репутацiЬ>

вiдповiдае вимогам пп. 9, 11, |2, 13 <Порядку присудження наукових

ступенiв i присво€ннrI вченого звання старшого наукового спiвробiтника>,

затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 24 липня

201З року j\lb 567 (зi змiнами), а сам I. В. Соколовсъкий заслуговуе на

присудження йому наукового сryпеня кандидата соцiологiчних наук за

спецiалънiстю 22.00.О4- спецiальнi та галузевi соцiологii.

Офiцiйний опонент:

кандидат соцiологiчних наук,

директор хмельницького фахового коледжу

О. С. Ковryн
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