вона пiдготовлена вiдповiдно до напрямкiв науково-дослiдноТ роботи кафедри
бiзнес-статистики та економiчноi кiбернетики Щонецького нацiонального
унiверситету iMeHi Василя Стуса за держбюджетною темою: <<Щетермiнанти
соцiально-економiчного зростання регiону: статистична оцiнка, моделювання та
прогнозування) 20Т7-2021 (номер державноi реестрацii 0117U00133б), у рамках
якоТ дослiджено ocHoBHi тенденцii розвитку енергетичноi галузi Вiнницького
регiону, його енергоефективнiсть та енергозбереження.
OcHoBHi питаннrI, якi дослiджув€lлися за наведеними темами вiдображенi у
роботi, повнiстю вiдповiдають iT цiлi й завданнrIм. Це дозвоJuIе стверджувати, що
мету дослiдженнrl досягнуто, а поставленi завдання вирiшено у повному обсязi.

Обrрунтованiсть наукових положень, висновкiв i рекомендацiй
HayKoBi положення, висновки i рекомендацii дисертацiТ Щейни А.Ю. мають
достатньо високий ступiнь обЦрунтованостi, що зумовлюеться ретельним
вивченням, аналiзом та узагальненням значного обсяry сучасних лiтературних
джерел з питань енергоефективностi, енергетичного розвитку, коректним
використанням теоретичного пiдцрунтя щодо розробки концептуальноi моделi
статистичного реryлювання енергонез€шежностi, обrрунтованим та адекватним
застосуванням статистичних методiв i моделей. Отже аналiз дисертацiйноi
роботи, розроблених i представлених у нiй наукових положень i рекомендацiй
дозволяе зробити висновок про вiдповiднiсть ступеня ik обrрунтованостi
2.

встановленим вимогам.

,Щодатковим свiдченням на користь теоретико-практичноi спрямованостi
отриманих результатiв виступае ix апробацiя на наукових та науково-практичних
також впровадження отриманих наукових
конференцiях рiзного рiвня,
результатiв у практику дiяльностi вiтчизняних пiдприсмств, та органiв державноi

а

Ёлади, що пiдтверджусться вiдповiдними документами.

3. rЩостовiрнiсть i новизна наукових положень,

висновкiв i рекомендацiйо зауваження
HayKoBi положення, висновки й рекомендацiТ, що сформульованi в
дисертацii, вiдзначаються достовiрнiстю i новизною. ,Щостовiрнiсть забезпечено ix
базуванням на значному обсязi матерiалiв офiцiйноi статистики Украiни
макроекономiчного та регiон€Llrьного

piBHiB.

Узагальнюючи HayKoBi i практичнi результати дисертацiйноi роботи,
доцiльно зауважити, що в сукупностi вони доповнюють i розвивають теорiю
енергетичного розвитку, пiдходи до аналiзу, оцiнки та виявлення перспектив
под€lльшого розвитку енергетичного комплексу Украiни.

Аналiз дисертацiйноi роботи, опублiкованих наукових праць

та

автореферату дозволив визначити ocHoBHi отриманi пошукувачем HayKoBi
положення, висновки i рекомендацii, що характеризуються науковою новизною.
Результат 1. Удоскон€Lпено концептуЕLльну модель статистичного
забезпечення регулювання енергонезапежностi Украiни, в якiй визначено мету,
принципи, статистичний iнструментарiй, який включае джерела iнформацii,
систему статистичних показникiв, методи аналiзу енергетичного комплексу,
моделi прогнозування тенденцiй енергозбереження й енергоефективностi та ix
взаемозв'язкiв (с. 50-6а).

Суmь резульmаmу полягае

в

запропонуваннi автором модифiкованоi

концептуальноi
моделi статистичного забезпечення реryлювання
енергонезалежностi УкраТни (с. 5З, рис. 1.8), що на пiдставi поеднання пiдходу
дослiдження, який конкретизований у визначенiй сукупностi принципiв,
парадигмi дослiдження, що мiститься в обЦрунтуваннi доцiльноотi застосування
комплексу методiв й моделей, та дозволяе сформувати ефективне статистичне
пiдrрунтя для оцiнювання й управлiння piBHeM енергонезzlпежностi краТни.
Наукова новuзна полягае у cTBopeHi автором ефективного eKoHoMiKo-

математичного комплексу, який поеднуе методи статистичного аналiзу з
методами кореляцiйно-регресiйного, факторного та евристичного аналiзу, на
пiдставi яких розробленi унiкальнi моделi взаемозв'язку споживання папивноенергетичних pecypciB УкраiЪи, моделi прогнозування та впливу складових

ШК,

дозволяе за рахунок пiдвищення адекватностi отриманих результатiв
визначити ocHoBHi напрями дослiдження та монiторингу енергонезалежностi

що

краiЪи.

Резульmаm dовоdumься пок€}зниками оцiнки якостi побудованих моделей та
складають пiдrрунтя
адекватними результатами моделювання, що
пiдвищення енергозбереження та
запропонованого комплексу рiшень

з

енергоефективностi в краiнi.
Пр iорumеmнi с mь р езульmаmу riдтверджено в таких публiкацiях

:

Nч1(25) - с. 160-170. (0,79 dpyK. арк.).

Зауваження.

Пункт 1.3 перевантажений загаlrьновiдомими фактами побудови
економiко-математичних моделей. Цю iнформацiю можна було б винести у
1.

додатки без зниження науковоТ cyTHocTi пункту.

2. В

процесi формування системи показникiв, що впливають на
енергонезалежнiсть держави, доцiльно було б встановити бiльш чiткий зв'язок

мiж означеними в табл. 1.5 (с. 62-6З) пок€lзниками та пок€lзниками, якi розглядае
:
автор при визначен1 основних детермlнант, що пеIJешкоджають досягненню

4

енергетичноi нез€lлежностi краiни. Ife посилило б ступiнь обrрунтованостi
авторських пропозицiй.
З. IcHye певна неточнiсть мiж нuввою табл. 1.5 (с.б2-б3) та ii змiстовним
наповненням.

методичний пiдхiд щодо iнтегральноi оцiнки
енергетичноi незаllежностi УкраiЪи (с. l |2, рис. 2. 18) та iT регiонiв (с. 84- 10l , рис.
2.7), що дозволило вирiшити наукове завдання виявленнrI тенденцiТ змiни
комплексного пок€lзника енергонеза-пежностi, причин його низького рiвня та
дiагностувати найбiльш енергоз€tлежнi регiони.

Результат 2. Удоскон€LlIено

Суmь резульmаmу поляzа€:

По-перше, у побудовi iнте|р.tльного пок€вника розвитку енергетики регiонiв
(с.84), його групуваннi на однорiднi за piBHeM енергонезапежностi територiТ (с.
91), визначенi характерних рис отриманих угрупувань й формуваннi системи
висновкiв й рекомендацiй щодо посилення енергонезапежностi регiонiв (с. 92101);

По-друге, у побудовi iнтегр€lльного покuвника енергетичноi незалежностi

Украiни (с. 110), визначенi тренду розвитку цього пок€lзника (с. 112), факторiв, що
формували його динамiку (с. 113-115), прогнозуваннi майбутньоi TpaeKTopii його
розвитку (с. 11б) та формуваннi системи заходiв для промисловостi, населення та
прiоритетiв державноТ полiтики в сферi енергоефективностi, спрямованих на
посилення енергонезалежностi краiни.

Наукова новuзна полягае у визначеннi кiлькiсноi оцiнки енергетичноi
нез€шежностi, що синтезус в собi рiзноманiтний вплив системи обrрунтованих
статистичних показникiв на пiдст,авi використання апарату багагатовимiрноi
середньоТ. Це дало змоry визначити, якi пок€lзники

енергонезалежностi територii

та

негативно впливають на piBeHb
сформувати систему заходiв щодо його

пiдвищення.
Резульmаm dовоdumься застосуванням методу багатовимiрноi середньоТ,
аналiзу рядiв динамiки, системного аналiзу для видiлення показникiв

енергонезалежностi.
Прiорumеmнiсmь резульmаmу пiдтверджено в таких публiкацiях:
Щейна А.Ю. Iнтегральна оцiнка ступеню енергоефективностi УкраIни.
Статистичне забезпечення управлiння стЕuIим розвитком економiки та соцiальноI
сфери. Збiрник матерiалiв Мiжнародноi науково-практичноТ конференцii,

Чернiгiв, 5 грулня 2015 року.
(0,17 dру*,арк.)
Зауваження.

1.

-

Чернiгiв: Чернiг.нац.технол.ун-т, 2015.

-

208 с.

Групування регiонiв за piBHeM енергонезалежностi проводиться
автором на пiдставi використання довiльних iнтервалiв змiни значень цього

На мiЙ погляд, ц€ е спiрним моментом роботи, враховуючи той факт,
що групування регiонiв здiйснюеться на пiдставi MipKyBaHb автора. В подальшому
для кожноi з груп автор намагаеться визначити xapaкTepHi риси, сформувати
рекомендацii щодо змiни значень рiвня енергонез€L[ежностi. Тобто, цеЙ науковий
результат мае високиЙ piBeHb суб'ективiзму, якиЙ можна було б знизити за
рахунок використання, наприклад, кJIастерного аналiзу чи шк€uIи Харрiнгтона
пок€}зника.

тощо.

2. В

п. 2.2 (с. 84-101) доцiльно було. б навести схему

методичного

пiдходу для посилення рiвня вiзуалiзацiТ отриманого наукового результату.
Прогнозування енергонезалежностi краiЪи автором здiйснено на
пiдставi використання трендових моделей на перiод 2018-2019 рр. Але останньою
ретроспективною точкою моделювання ст€lло значеннrI пок€вника станом на 2016
piK. В роботi доцiльно було б показати результати моделювання станом на 2017
piK також (с. ||2,116).
Результат 3. Удоскон€lлено систему статистичних пок€lзникiв енергетичноi
незалежностi держави за рахунок запропонування нових показникiв <<piBeHb
iмпорту ПЕР до ВВП> та <<коефiцiснт покриття видобутком споживання ПЕР>.
Суmь резульmаmу полягае у авторськiй пропозицiТ щодо розширення
iснуючоi системи статистичних показникiв оцiнювання енергетичноi
незЕlлежностi держави для розрахунку iнтегр€Lпьного пок€lзника та обцрунтованого
видiлення детермiнантiв енергонезалежностi краТни. Проаналiзовано ефективнiсть
використання енергоресурсiв у динамiцi, обцрунтовано недосконалий piBeHb
енергоемностi ВВП (с. 103-105) промисловостi як найбiльшого споживача
енергоресурсiв (с. 106). .Щоведено, що зростання економiки супроводжуеться
зростанням iмпортоз€шежностi УкраТни за енергоресурсами через неефективне ik
використання (с. 107-108).
Новttзна резульmаmу мiститься в необхiдностi введення до системи
покulзникiв наступних iндикаторiв:
коефiцiснту покриття видобутком споживання ПЕР, що оцiнюе

3.

i

1)

та видобутку ШР та

забезпечуе принцип спiвставлення рiвня
енергетичноi нез€tпежностi краiЪи у cBiToBoMy просторi (с. 37-38);
2) пок.внику piBeHb iмпорту ПЕР у ВВП, що Ъ скJIадовим iнтегрального
пок€вника енергонезалежностi ' держави та вiддзеркалюе ступiнь
споживання

iмпортоз€lлежностi краТни (с. 108-1 08).
Резульmаm dовоdumься метод компаративного аналiзу iснуючих систем
iнформацiйного оцiнювання категорii енергонезzlпежностi краiЪи, посиланнями
на працi видатних учених-економiстiв сучасностi.
Пр i орumеmнi сmь р езульm аmу пtдтверджено в таких публiкацiях
:
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.Щейна А.Ю. Теоретичнi детермiнанти забезпечення енергонезалежностi
УкраТни // Науковий журнал "Фiнанси, облiк, банки" . - 2017. - JФl (22) - с. 2222З0. (0,63 dpy*. арк.)

В

авторефератi на с. З допущена помилка у формулювання
н€tзви пок€Lзника <<piBeHb iмпорry ШР у ВВП>.
Результат 4. УдосконЕLпено систему статистичних методiв оцiнки й аналiзу
енергонез€tпежностi краiЪи за рахунок модифiкацii iндексноТ моделi .Щюпона (с.
I27-Iз2).
Суmь резульmаmу становить авторське визначення специфiчних часткових
показникiв, отриманих на пiдставi декомпозицii одного з важливiших iндикаторiв
енергетичноI нез€Lпежностi краТни - обсягу iмпорту г€ву задля визначення сили
впливу кожного з часткових покчвникiв на змiну результативноi ознаки (с. 128).
Такий пiдхiд дозволив сформувати ефективнi заходи щодо полiпшення стану
енергетичного комплексу краiни та iT енергоефективностi (с. 128, 1З1-132).
Наукова новttзна полягае в удосконаленнi факторноТ моделi .Щюпона та
адаптацii ii до вивчення джерел формування пок€}зника обсяг iмпорту газу.
Систему часткових показникiв моделi сформували наступнi iндикатори: ВВП
УкраiЪи, piBeHb видобутку газу до ВВП, спiввiдношення споживання та видобутку
.шу, частка iмпорту газу споживаннi
(с. |27-|З2). Пiдгрунтям
обrрунтування часткових покzвникiв факторноi моделi стаIIа авторська розробка
комплексу економiко-статистичних моделей, за допомогою яких видiлено
найбiльш впливовi пок€вники, якi спричиняли змiнi обсягiв iмпорту газу у 2017 р.
Запропоrrована факторна залежнiоть дала змогу сформувати прiоритетнi напрями
енергозбереження в краiЪi, а саме: оптимiзацiя структури енергетичного балансу
держави; удоскон€lлення механiзмiв цiноутворення на пЕLпивно-енергетичнi
ресурси; з€Lлучення значних довгострокових iнвестицiй для модернiзацii
енергетичноi сфери; зменшення споживання природного г€ву шляхом замiщення
iншими джерелами енергii; збiльшення видобутку власного природного газу;
розробка державноТ програми реалiзацii заходiв iз енергозбереження.
Резульmаm dовоdumься застосуванням методу кореляцiйно-регресiйного
аналiзу, iндексноТ моделi .Щюпона.
Прiорumеmнiсmь резульmаmу пiдтверджено в таких публiкацiях:
,.Щейна А.Ю. Статистичне моделювання обсягiв споживання папивноенергетичних pecypciB в УкраiЪi // EKoHoMiKa i органiзацiя управлiння. - 20|7. Nэа(28) - с. l75-184. (0,62 dру*. арк.,)
Щейна А.Ю. Моделирование импорта природного газа в Украину.

Зауваження.

в

ШР

1.

2.

Моделирование в технике и экономике: матери€lлы международной научнопрактической конференции, Витебск, 2З-24 марта 20116 года / УО (ВГТУ). Витебск (Беларусь), 2016. - 557 с. (0,22 dру*. арк.)
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З.

Щейна А.Ю. Статистичний ана-гliз cTpyKTyp}I споживання
енергоресурсiв в УкраiЪi. Мiжнародна наукова iнтернет-конференцiя

"Iнформацiйне суспiльство: технологiчнi, економiчнi та технiчнi аспекти
становлення (випуск 24) / Збiрник тез доповiдей: випуск 24 (м. Тернопiль, 15
листопада201.7 р.). - Тернопiль. - 2017. - с.29-З1. (0,08 dрук. арк.)
Результат 5. Щiстапо подапьший розвиток cyтHicTb понять ((енергетична
нез€Lпежнiсть>> (с.31), (енергетична безпека>> (с. 29), визначено мiсце
енергетичного комплексу у розвитку економiки Украiни.

Суmь резульmаmу полягае у визначенi поняття ((енергетична нез€Lпежнiсть>> з
системних позицiй як комплексу статистичних показникiв, що визначають piBeHb

самостiйностi держави до формування нез€LпежноI вiд зовнiшнiх й внутрiшнiх
загроз енергетичноI полiтики краТни, яка спрямована на розробку збалансованоi
системи заходiв розвитку нацiональноi економiки. ОбГрунтовано, що
енергонезалежнiсть характеризуеться комплексом статистичних показникiв, серед
яких ефективнiсть використання енергоресурсiв, обсяг з€tлучених iнвестицiй, стан
матерiально-технiчного обладнання, iмпортозалежнiсть вiд iнших краiн, обсяг
видобутку та споживання енергоресурсiв тощо.
Наукова новuзна полягае у нацiленостi авторського пiдходу у визначеннi
понять ((енергетична безпека> та ((енергетична нез€Llrежнiсть>> на iнтенсивний

характер розвитку енергетичного комплексу, що створюе можливiсть для
економiки краiни забезпечити ефективне використання енергоресурсiв

особами та
юридичними
дозволяе збалансувати
фiзичними
зовнiшньоторговельнi зв'язки щодо ix експорту/iмпорту.
Резульmаm dовоdumься методами критичного узагальнення теоретичних
основ категорii енергонезалежностi, посиланнями на працi видатних ученихeKoHoMicTiB сучасностi.
Прiорumеmнi с mь р езульmаmу тiдтверджено в таких публiкацiях
.Щейна А.Ю. Теоретичнi основи статистичного забезпечення регулювання
енергонезалежностi УкраiЪи // EKoHoMiKa органiзацiя управлiння. - 20|7.
:

i

Nч1(25) - с. 160-170. (0,79 dpy*.apс.).

Зауваження.
Визначення cyTнocTi iснуючих трактувань понять (енергетична безпека>> та
(енергетична нез€ulежнiсть>> автором проводилась на пiдставi критичного аналiзУ
лiтературних джерел. Застосування для цiею мети морфологiчного аналiзу, на мiй
погляд, посилило ступiнь обrрунтованостi авторських уточнень.
Результат 6. Систематизовано комплекс головних детермiнант, якi
перешкоджають досягненню енергетичноi незалежностi УкраIною (с. Зб-5 1).
Суmь резульmаmу мiститься у визначенi та обЦрунтуваннi детермiнант (с. 3637), що впливають на забезпечення енергонезалежностi краIни, а саме:
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видобутку ПЕР, невизначенiсть перспектив
краlни, висока енергоемнiсть виробництва i низька
видобутку ПЕР
енергоефективнiсть, повiльний перехiд Украiни на впровадження про|ресивних
технологiй виробництва та використання вiдновлюваних видiв енергетики,

невiдповiднiсть

споживання

та

погiршення вiдносин з Росiйською Федерацiею,
Наукова новuзнаПолягае в тому, що автором видiлено найголовнiшi сучаснi
УкраiЪи, якiсно
aцTy€rлbцi чинники, якi впливають на piBeHb енергонез€шежностi
проаналiзовано i обrрунтовано кожну детермiн€Iцту, що дозволило сформувати
системне уявлення про стан i загрози енергетичноi незаJIежностi УкраТни.

Резульmаm dовоdumься застосуванням метолiв системного аналiзу,
впливають на енергонезалежнiсть
узагальнення, формалiзацiт факторiв, якi
УкраiЪи.

Прiорumеmн

ic mь р

езульmаmу л\дтверджено в таких публiкацiях

:

д.ю. Тенденцii енергоефективностi Украiни. д.Ю. ,Щейна, д,в,
Сидорова. днтиКризова стратегiя розвитку УкраiЪи: соцiально-економiчнi,
/ за заг, ред, д,в, СидоровоТ, фiнансовi та глобальнi викJIики: монографiя
внесок
Вiнниця: тоВ <Нiлан-ЛТДr), 2Ot6. - с.269-277. (0,41 dру*. арк., особuсmuй
0,24 dру*. арк.: dослidсtсено ocHoBHi факmорu, якi влtлuваюmь на piBeHb

1.

ен ер z о €л|н о

2.

.Щейна

cmi Укр atHu)

поДолання кризових явищ в енергетичнiй сферi
Украiни. Днтикризова стратегiя розвитку Украiни: соцiально-економiчнi,
/ за заг, ред, д,в, Сидоровоi, фiнансоВi та глОбальнi викJIики: монографiя
Вiнниця: тоВ <Нiлан-ЛТД), 2о|6. - с.27'|-288. (0,52 dруп. арк.)
Теоретичнi детермiнанти забезпечення
- 20J.7, енергонезzшежностi Украiни ll Науковий журнал "Фiнанси, облiк, банки".
J\b1 (22) - с.222-2З0. (0,63 dру*. арк.)
Украiни. Порiвнялънi
,щейна д.ю. днатriз енергоефективностi регiонiв
ХV
статистичнi дослiдження розвитку соцiально-економiчних систем: матерiали
нагоди Дня працiвникiв
науково-практичноi конференцii
.Щейна

д.ю. Шляхи

з. Щейна д.ю.
4.

МiжнарОдноi

з

,
(0,23
статистики. _ К.: "Iнформацiйно-аналiтичне агентство", 20|7. с.206-209.
dpy*.apK.)
виробництва та
5.
.щейна д.ю. Статистична оцiнка енергоефективностi
науковоспоживання п€lJIивно-енергетичних pecypciB в YKpaiHi // Щокварт€tJIьний
- 45-52, (0,70
iнформацiйний журнал "Статистика Украiни". - 20117. - Nч3(78). с.
dру*.qрк.)
Зауваження.
взасмозв'язкiв мiж
,Щоцiльно було розробити когнiтивну карту
ywyLLL
trлsrla,lyLLyL рейтинг
6 визначити
дозволило u
що дOзtsOJtиJIu
детермiнантами, що
обrрунтованими автором детермlнантами,
системи
впливовостi KoxcHoi з них на iншi та створило б пiдфунтя формування
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державних управлiнських рiшень, розподiлених на тактичнi й стратегiчнi контури
управлiння полiтикою енергонез€LlIежностi краiЪи.
Що iнших здобуткiв роботи, що становлять певний науково-практичний
iHTepec можна вiднести:

доведено, що в Украiнi спостерiгаеться скорочення видобутку i
споживання ШР за BciMa видами енергоресурсiв. Проте HaBiTb при бiльш
прискорених темпах падiння споживання над видобутком ПЕР не вирiшуеться
проблема повного забезпечення потреб економiки та населення, тому Украiна с
енергоз€tлежною вiд iнших краiЪ (с. 68, табл.2.|);
- на пiдставi застосування методiв аналiзу рядiв динамiки для
виявлення тенденцiй видобутку та споживання енергоресурсiв та iндексу
Херфiндаля-Хiршмана визначено, що ринки енергоресурсiв мають високий
ступiнь монополiзацiТ, що дозволяе компанiям-лiдерам диктувати своi умови для
населення i бiзнесу щодо надання енергетичних послуг (с. 81);

-

запропонованi прогностичнi

моделi

енергозбереження та

енергоефективностi дали змогу визначити майбутнi тенденцii енергоспоживання i
енергосмностi ВВП. Прогноз показав, що в перспективi цi показники будуть
знижуватися, проте, як з€вначае автор, таке скорочення зумовлене застосуванням
екстенсивних заходiв розвитку економiки, що нацiлюе на перегляд орiснтирiв
енергетичноi стратегii, оскiльки така ситуацiя буд. супроводжуватися
наростанням незадоволення споживачiв i, як наслiдок, загрозi енергонезалежностi
краiни (с. |42-|4З);
визначено, що YKpaiHa мае значний потенцiал для використання
вiдновлюваних джерел енергii (с. 159-1б6). Проте розробленi моделi дали змогу
зробити висновок, що плани ЕнергетичноТ стратегiТ Украiни щодо розвитку
zLльтернативноТ енергетики у найближчiй перспективi не будуть досягнуто,
оскiльки це потребуе значних iнвестицiй, модернiзованого обладнання i т. iH. (с.
1

55- 1 59).

В цiлому

викпаденi зауваження не зменшуютъ як теоретичIIого, так i
практичного значення здобуткiв дисертацiйного дослiдження, до того ж oKpeMi з
них можуть бути BpaxoBaнi в подальшiй роботi автора.
Наведенi арryменти за кожним винесеним на захист положеннlIм науковоi
новизни свiдчать про те, що висновки i рекомендацii дисертацii Щейни А.Ю.
вiдповiдають вимогам щодо ix достовiрностi, новизни i прiоритетностi
оприлюднення.
4.

Сryпiнь обrрунтованостi положень, висновкiв i рекомендацiй

Обrрунтованiсть основних результатiв дисертацiiiноi роботи аргументовано
дослiдженням на ocHoBi праць прrовiдних вiтчизняних i закордонних учених.
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.Щослiдження, виконане Щейною Антоном Юрiйовичем,
використанням як сукупностi заг€LпьFIонаукових методiв,

характеризуетъся
так i спецiальних
методiв, а саме: |рупування, ана-гriзу рядiв динамiки, структурних зрушень,
багатовимiрноТ середньоi, кореляцiйно-регресiйного аьалiзу, iндексного аналiзу,
прогнозування на ocHoBi трендових, адаптивних, авторегресiйних моделей.
Застосування автором такого широкого спектру методiв дозволило йому
вирiшити поставленi завдання i отримати принципово HoBi HayKoBi результати.

,Щостовiрнiсть висновкiв та практичних. рекомендацiй дисертацiйноi
дослiдження пiдтверджуеться виконаними автором розрахунками; довiдками про
впровадженнrI результатiв дослiдження в практику дiяльностi вiтчизняних

енергетичних пiдприемств; наявнiстю публiкацiй у фахових виданнях;
позитивними результатами обговорення положень дисертацii на наукових
конференцiях.

Теоретичним пiдцрунтям дослiдження А.Ю. ,ЩеЙни е працi провiдних
вiтчизняних i зарубiжних вчених. При вирiшеннi задач прикладного характеру
автор опирався офiцiйнi данi статистики, опублiкованi ,Щержстатом Украiни,
MiHicTepcTBoM енергетики i вугiльноi промисловостi УкраТни, Мiжнародним
енергетичним агентством, регiонuUIьними службами статистики Украiни тощо.
Логiка структури дисертацiйноi роботи визначаеться iT метою. Розкриття
економiчноi cyTHocTi об'екта дослiдження та rрунтовниЙ аналiз категорiТ
дозволили автору провести поглиблене дослiдження причин,
що обумовлюють проблемнi ситуацii у цiй сферi, та обrрунтувати висновки i
пропозиц11 щодо посилення i пiдвищення рiвня енергонезалежностi.
автором HayKoBi результати мають високий ступiнь
Отриманi
пiдтверджуеться узагальненням значноi кiлькостi
обrрунтованостi,
праць вiтчизняних та закордонних вчених-економiстiв,
фундаменталIIьних
вйкористаннjIм великого обсягу статистичноТ iнформацii, достатньою апробацiею
та впровадженням у виробництво та навч€Llrьний процес.
енергонез€Lпежностi

що

Значущiсть висновкiв здобувача для науки й практики, можливi шляхи
використання результатiв дослiдження
Теоретичне значення отриманих результатiв .ron".u" в обЦрунтуваннi й
розробцi дисертантом нових наукових пiдходiв до посилення енергетичноI
незалежностi Украiни, якi доповнюють iснуюче теоретичне пiдЦрунтя щодо цiеi
5.

науковоi проблеми.
Що найбiльш вагомих теоретичних здобуткiв роботи слiд вiднести розробку
концептуального, методичного та методологiчного iнструментарiю регулювання
енергонез€шежностi. Розроблена автором концепту€Lльна модель, науково-методичнi
пiд<оди i моделi у сукупностi е суггевим внеском в теорiю енергонезалежностi.
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Практична цiннiсть отриманих у результатi дисертацiйного дослiдження
розробок полягае в тому, що отриманi А.Ю. ,Щейною результати й розробленi
рекомендацii використано як методична основа для визначення проблем i
цiлiсного аналiзу категорiТ енергонезалежностi. Практичну цiннiсть мають
науково-прикладнi розробки та рекомендацiТ щодо подzLпьшого розвитку
енергетичного комплексу УкраiЪи i досягнення енергOнез€шежностi. Вiдповiдне
iнформацiйне й органiзацiйне забезпечення становлять методичну основу
авторськоТ системи обцрунтування управлiнсьцих рiшень щодо пiдвищення
енергонезалежностi.
Отриманi HayKoBi результати впровадженi й використаються в практичнiй
Комунальне пiдприемство
пiдприемств,
а
саме:
дiяльностi
<Вiнницяоблтеплоенерго) (довiдка J\Ъ442l01 вiд 06.04.2018 р.); Головне управлiння
статистики у Вiнницькiй областi; ,.Щепартамент мiжнародного спiвробiтництва та
регiонального розвитку Вiнницькоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ (довiдка
}lb1001/01 вiд 17.05.2018 р.).

Теоретичнi положення, методи й моделi, якi складають наукову новизну
дисертацii, використовуються в навчaшьному процесi ,Щонецького нацiонального
унiверситету iMeHi Василя Стуса MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи при
викладаннi дисциплiн <<Статистичне моделювання та прогнозування> та
<Прогнозування соцiально-економiчних процесiв> (довiдка JФ895/01-08/01.1.3 вiд
18.05.2018 р.).

Аналiз псвноти викладення наукових результатiв дисертацiТ
в опублiкованих працях i в авторефератi
За темою дисертацiТ опублiковано 12 наукових праць загаlrьним обсягом
4,98 д.&., з яких особисто автору наlIежить 4,81 д.&., в т. ч.: 1 колективна
монограф\я (2 cTaTTi), 5 наукових статей у фахових виданнях УкраiЪи, з яких 1
б.

до мiжнародних наукометричних баз даних, 5 тез
доповiдей на науково-практичних конференцiях.
OcHoBHi результати дослiдження доповiдалися та були схваленi на
стаття

- у виданнi, включеному

мiжнародних науково-практичних конференцiях. Автореферат написаний у
науковому стилi, лiтёратурною мовою, вiдповiдно до пQставлених вимог i повною
мiрою вiдображае змiст структуру дисертацiТ. Автореферат забезпечус
iдентичнiсть основних положень, висновкiв та пропозицiй роботи.

i

7. Загальний висновок

А.Ю. ,Щейни е самостiйною завершеною науковою роботою, що
мае як наукове, так i прикJIадне спрямування, написаною на акту€lльну тему.
Представленi в нiй HoBi обrрунтованi результати в сукупностi дозволяють
,Щисертацiя

l2
вирiшити складну наукову проблему щодо под€rльшого розвитку енергетичного
комплексу УкраiЪи. .Щисертацiйну робоry виконано на високому науковому piBHi,
в нiй мiстяться результати, що мають науково-теоретичну i практичну новизну i
значущiсть.

Апробацiю результатiв дисертацiйноi роботи слiд вважати достатньою.
Результати та ocHoBHi положення дисертацiйноi роботи надрукованi як
монографiчнi дослiдження та у наукових фахових виданнях у значному обсязi,
ocHoBHi iдеi належать особисто автору, апробованi на мiжнародних науковопрактичних конференцiях. Змiст дисертацiйного дослiдження вiдповiдас обранiй
TeMi, пiдтверджу€, що автор повнiстю вирiшив поставленi завдання дослiдження.
Оформлення дисертацii та автореферату вiдповiдае вимогам iнструктивних
документiв МОН Украiни.
Враховуючи теоретичну та практичну значущiсть дослiдження вважаю, що
дисертацiйна робота ,Щейни Антона Юрiйовича <<Енергетична незалежнiсть
УкраIни: статистична оцiнка, моделювання та прогнозування>> вiдповiдас пп. 9,
11, |2, 13 для кандидатськоi дисертацii J\b 567 вiд 24.06.201З р. <Порядку
присудження наукових ступенiв>> (iз змiнами) та iнших нормативних документiв
МОН Украiни щодо дисертацiй на здобуття наукового ступеня кандидата
економiчних наук, а ii'aвTop Щейна Антон Юрiйович заслуговуе на присудження

Офiцiйний опонент,

економiчних наук, професор,
доктор
завiдувач кафедри економiчноi теорii,
статистики та прогнозування Харкiвського
нацiонального економiчного унiверситету
Кузнеця MiHicTepcTBa освiти i
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