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інновацій, міського управління та впровадження міжнародних стандартів 

управління «розумними» містами (ISO-37120, ISO-37101 та ін.). У цьому контексті 

актуальність теми дослідження О. С. Корепанова не викликає сумнівів. 

Актуальність теми дисертаційної роботи підтверджується і тим, що обраний 

напрямок дослідження є складовою частиною науково-дослідної теми кафедри 

статистики Національної академії статистики, обліку та аудиту – «Розробка 

статистичного забезпечення для дослідження соціально-економічного розвитку 

регіонів України в сучасних умовах» (номер номер держреєстрації 0113U005980), де 

автору належить розроблення теоретико-методологічних засад оцінювання 

диференціації регіонів України за рівнем розвитку інформаційного суспільства; 

наукової теми кафедри управління та адміністрування Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна «Розробка інструментарію реалізації стратегії 

смарт-спеціалізації у Харківському регіоні» (номер державної реєстрації 

0117U004967) автором удосконаленні методологічні підходи до формування 

інформаційної моделі «розумного» сталого міста; наукової теми «Чинники та 

передумови соціально-економічного розвитку України: просторовий, організаційно-

адміністративний та ціннісний виміри» (номер державної реєстрації 0117U004823) 

кафедри управління та адміністрування Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна, обґрунтовані теоретико-методологічні засади статистичного 

забезпечення управління сталим розвитком територіальних громад в Україні. 

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність 

Достовірність і обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертаційній роботі Корепанова О. С. підтверджується 

конкретністю постановки наукових і практичних завдань, глибоким розумінням 

сутності проблем, що розглядаються у роботі, комплексністю підходу до вибору 

методів дослідження, методологічних прийомів, глибиною теоретичних розробок, 

достатньо критичним аналізом здобутків вітчизняних та зарубіжних науковців з 

даної тематики. 
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Обґрунтованість отриманих здобувачем результатів підтверджується значним 

обсягом опрацьованих матеріалів, глибоким вивченням зарубіжних та вітчизняних 

літературних джерел і наукових підходів, присвячених проблемам статистичного 

забезпечення управління розвитком «розумних» сталих міст в Україні. 

Наукові положення, висновки й рекомендації, що сформульовані в дисертації 

є достовірними. Достовірність підтверджується використанням сучасного 

інструментарію дослідження, ґрунтовною теоретичною базою, використанням 

значного обсягу матеріалів Державної служби статистики України, Головного 

управління статистики у Харківській області, інших країн і міжнародних організацій, 

міжнародних статистичних баз даних, наукових праць зарубіжних і вітчизняних 

учених, матеріалів періодичних видань, власних розрахунків, експертних оцінок та ін. 

Загалом висновки та рекомендації за результатами дослідження є логічними, 

аргументованими і узгодженими. Теоретико-методологічні та методичні новації, 

запропоновані в дисертації, спрямовані на розвиток як наукових, так і практичних 

аспектів статистики. 

Все це дає підстави стверджувати, що наукові положення, висновки та 

рекомендації дисертаційної роботи достовірні та мають достатню ступінь 

обґрунтованості. 

 

3. Зміст дисертації і відповідність встановленим вимогам 

Робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних 

джерел, додатків. Основний зміст викладено на 385 сторінках друкованого тексту. 

Робота містить 144 таблиці, з них 16 – на 25 сторінках; 84 рисунки, з них 6 – на 6 

сторінках; 9 додатків на 142 сторінках. Список використаних джерел нараховує 506 

найменувань та розміщений на 54 сторінках. 

Дисертаційна робота характеризується логічною, завершеною структурою та 

послідовною побудовою, повною мірою висвітлює зміст визначених розділів. Зміст 

дисертації відповідає меті і задачам дослідження. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, завдання, 

об’єкт і предмет дослідження, його методологічні та методичні засади, відображено 
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наукову новизну отриманих результатів та розкрито їх практичне значення, надано 

інформацію щодо апробації та публікації результатів дослідження. 

Перший розділ «Теоретичні основи статистичного вивчення «розумних» 

сталих міст» присвячено виявленню особливостей процесів урбанізації у світі та в 

Україні як поштовху для розвитку національної концепції «розумних» міст, 

узагальнено сучасні наукові підходи до визначення понятійного апарату 

економічних категорій, які є предметом вивчення, досліджено та систематизовано 

інформаційно-методологічне забезпечення управління розвитком «розумних» 

сталих міст в Україні, представлено статистичну концептуальну модель 

інформаційного забезпечення управління розвитком «розумного» сталого міста. 

У другому розділі «Формування системи метаданих для забезпечення управління 

розвитком «розумних» сталих міст» сформовано систему метаданих для 

статистичного забезпечення управління розвитком «розумних» сталих міст, 

обґрунтовано методологічні засади статистичного вивчення видів економічної 

діяльності та продукції сектору ІКТ на основі міжнародних статистичних класифікацій. 

Третій розділ «Методологічні засади використання «великих» даних для 

статистичного забезпечення розвитку «розумних» сталих міст» детально 

розкриває ключові ознаки та характеристики «великих» даних. У ньому визначено 

джерела та розроблено концепцію статистичного аналізу «великих» даних, які 

доцільно використовувати для статистичного забезпечення управління розвитком 

«розумних» сталих міст. 

У четвертому розділі «Обґрунтування системи індикаторів розвитку 

«розумних» сталих міст в Україні» наведено теоретико-методологічні засади 

побудови індикаторів розвитку сталих міст в Україні за ISO 37120, обґрунтовано 

методологічні засади ідентифікації ключових показників ефективності (КПЕ) 

«розумних» сталих міст. 

П’ятий розділ «Статистичне оцінювання готовності громад України до 

впровадження концепції «розумності» присвячено розробці методологічних та 

організаційних підходів до розширення набору показників використання ІКТ 
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домашніми господарствами, як характеристики «розумних» людей та «розумного» 

життя в Україні, удосконаленню методологічних засади статистичного 

прогнозування зовнішньоекономічної діяльності України, яка стосується товарів та 

послуг сектору ІКТ, обґрунтуванню методологічних засад оцінювання готовності 

громад України до впровадження концепції «розумності». 

Особливої уваги заслуговує проведене автором статистичне дослідження 

інтенсивності використання ІКТ, як характеристики «розумних» людей в 

«розумних» громадах в України на основі показників для вимірювання доступу 

домогосподарств та приватних осіб до ІКТ та масштабів їхнього використання. 

Для апробації збору запропонованих показників автором розроблено Анкету для 

виміру доступу до інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і їх використання 

на рівні домашніх господарств і окремих осіб (с. 366–378, Р. 5). 

Висновки і рекомендації логічно випливають із виконаних досліджень і 

підтверджуються довідками про впровадження результатів дисертації у науково-

дослідну роботу, у діяльність державних установ та практику підприємств, а також у 

навчальний процес. 

Вважаю, що дисертація Корепанова О. С. за змістом, сутністю, структурою та 

оформленням повністю відповідає вимогам МОН України. 

 

4. Наукова новизна результатів дослідження 

Дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням, в якому 

вирішення сукупності поставлених завдань дозволило сформувати теоретико-

методологічні і прикладні засади статистичного забезпечення управління розвитком 

«розумних» сталих міст в Україні та отримати результати, яким властива наукова 

новизна. 

Слід погодитися, що найбільш вагомими науковими результатами цієї 

дисертаційної роботи є винесені автором на захист наступні положення: 

вперше: 

– побудовано концептуальну модель статистичного забезпечення управління 

розвитком “розумних” сталих міст, що базується на інтегрованій системі 
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функціонування міста і містить шість складових: “розумні” люди, “розумне” життя, 

“розумна” мобільність, “розумне” навколишнє середовище, “розумне” управління, 

“розумна” економіка. Це надало змогу визначити систему індикаторів “розумності” 

міст і громад відповідно до потреб муніципального управління; (с. 78–79, 96); 

– розроблено систему статистичних показників оцінювання “розумного” 

сталого міського розвитку на основі побудованої системи метаданих інформаційної 

моделі управління розвитком “розумних” сталих міст, яка передбачає використання 

міжнародних стандартів стратегічного та процесного рівнів, а також міжнародних 

класифікацій, що забезпечило сумісність міських систем і надало можливість їх 

взаємодії та інтеграції (с. 116–122); 

розроблено програмно-методологічні засади статистичного визначення 

сектору ІКТ в Україні на основі застосування принципів взаємодії класифікацій 

і групувань у процесі статистичного оцінювання продукції та видів економічної 

діяльності сектору ІКТ, що забезпечує формування статистичної бази для 

вимірювання в рамках міжнародних порівнянь тієї частини економічної діяльності, 

яка генерується шляхом виробництва товарів та послуг ІКТ(с. 136–139); 

– розроблено методологічні засади оцінювання готовності громад України до 

імплементації концепції “розумності” на основі диференціації регіонів України за 

рівнем розвитку інформаційного суспільства шляхом адаптації міжнародної методики 

розрахунку територіального індексу розвитку ІКТ (ICT Development Index) до 

специфіки формування регіонального інформаційного середовища в Україні, а також 

визначення особливостей національної методології розрахунку цього індексу, що є 

основою розроблення ефективних програм регулювання та розвитку регіонального 

інформаційного середовища в Україні (с. 421–426); 

удосконалено: 

– інформаційне забезпечення реалізації концепції “розумного” міста, що 

сприяє розробленню практичних рекомендацій щодо формування достовірної 

інформаційної бази, необхідної для проведення всебічного статистичного 

аналізу (с. 80–83); 
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– теоретико-методологічні засади побудови системи статистичних показників 

оцінювання послуг міста та якості життя відповідно до ISO 37120 шляхом 

виокремлення блоків показників, адаптованих до наявних джерел інформації, 

удосконалення методики їх розрахунку, що дозволяє розширити можливості 

статистичного аналізу елементів сталого розвитку міст і територіальних громад на 

основі їх структурування (с. 220–226);; 

– методологічні та організаційні підходи до розширення набору показників 

використання ІКТ домашніми господарствами за рахунок введення нових актуальних 

показників електронної комерції, проведення їх апробації на основі розробленої 

анкети з використанням Google-форми, що дозволяє забезпечити актуальність та 

своєчасність статистичної інформації, визначити основні структурні співвідношення, 

а також проаналізувати новітні тенденції щодо доступу до ІКТ та інтенсивність їх 

використання на рівні домашніх господарств і окремих осіб (с. 365–369); 

– методологічні засади статистичного прогнозування експортно-імпортних 

операцій з товарами та послугами сектору ІКТ, на основі адаптації методу 

“Гусениця” до національної специфіки розвитку інформаційного суспільства, що 

надало змогу оцінити тенденції розвитку сектору ІКТ з урахуванням сезонної 

складової (с. 399–405); 

– методологічне забезпечення типологізації міст світу на основі кластерних 

моделей, побудованих за основними та допоміжними індикаторами сталого 

місцевого розвитку за ISO 37120, що є основою розроблення ефективних програм 

упровадження найкращих світових практик у широкому діапазоні міських послуг та 

полегшує вивчення досвіду громад (с. 221–224); 

набули подальшого розвитку: 

– понятійно-категоріальний апарат дослідження, в результаті чого отримано 

теоретичне обґрунтування змісту понять “розумне стале місто” та “управління сталим 

розвитком”, що дало можливість розширити розуміння процесів та закономірностей 

формування національної концепції “розумного” сталого місцевого розвитку (с. 67–75); 

– програмно-методологічні й організаційні засади статистичного 

спостереження із використанням джерел великих даних, з урахуванням дослідження 
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проблем їх застосування в офіційній статистиці. Це уможливлює їх імплементацію в 

інформаційну базу забезпечення розвитку “розумних” сталих міст відповідно до 

потреб різних рівнів управління (с. 159–160); 

– методологічні засади використання великих даних операторів мобільного 

зв’язку для статистичного аналізу соціально-економічного розвитку міст і 

територіальних громад, запобігання надзвичайним ситуаціям, що сприятиме 

забезпеченню повноти й оперативності даних у системі управління розвитком 

“розумних” сталих міст (с. 174–175); 

– методичне забезпечення статистичного оцінювання тенденцій урбанізації в 

Україні та світі, що дало змогу охарактеризувати стан і динаміку досліджуваних 

процесів в Україні як дуже близьких до аналогічних процесів у Європі та 

розглянути цю тенденцію як поштовх для розвитку національної концепції 

“розумних” сталих міст (с. 40–50); 

В цілому, основним науковим доробком дисертації слід вважати розроблення 

теоретико-методологічних засад та статистичного інструментарію забезпечення 

управління розвитком «розумних» сталих міст в Україні, вдосконалення 

статистичного забезпечення управлінських рішень щодо ефективного впровадження 

ІКТ на регіональному та місцевому рівнях. Дисертаційна робота належить до 

категорії наукових робіт, які вирізняються вагомою науковою новизною та 

представляють собою фундаментальне дослідження у такій важливій сфері як 

управління розвитком «розумних» сталих міст в Україні. 

 

5. Теоретична цінність і практична значимість результатів дослідження 

Практичне значення результатів дослідження обумовлено представленням 

науково-обґрунтованих та методично-завершених положень до рівня практичних 

рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності статистичного 

забезпечення управління розвитком «розумних» сталих міст в Україні. 

Основні положення дисертаційної роботи застосовувалися Державною 

службою статистик України, при розробці перспективних напрямів застосування 

«великих» даних в офіційній статистиці в Україні; Головним управлінням статистики у 
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Харківській області Державної служби статистики України при підготовці аналітичних 

записок з питань розвитку сектору ІКТ в Харківській області; Департаментом 

економіки та міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації у 

процесі розробки Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року, 

зокрема, при підготовці п.1.2.3 «Європейські підходи до управління розвитку регіону»; 

Управлінням інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах 

сім’ї, молоді та спорту Виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської 

області під час підготовки Стратегії розвитку міста Харкова на період до 2020 року, 

зокрема, у розділі IV «Формулювання цілей і сценаріїв розвитку Харкова» п.4.2 

«Узгодження цілей розвитку міста з регіональними, національними та європейськими 

пріоритетами»; Виконавчим комітетом Синельниківської міської ради у процесі 

розробки Стратегії розвитку міста Синельникове на період до 2020 року, зокрема, задля 

визначення стратегічних цілей. 

Отримані наукові результати були також використані в роботі ТОВ «Файний 

формат» в ході розроблення стратегії розвитку підприємства в умовах зростаючої 

конкуренції на 2019 рік; ТОВ «Неткрафт Компьютерз» при розробці системи 

прийняття рішень щодо обґрунтування типу взаємодії з конкурентами та при розробці 

стратегії розвитку компанії; ТОВ «ЦМІК» при аналізі положення підприємства на 

ринку та дослідження можливостей розвитку з урахуванням стратегій інших компаній 

– враховані пропозиції автора щодо інформаційного забезпечення моделі сталого 

розвитку. 

Результати дисертаційного дослідження викладені в авторській монографії та 

навчальному посібнику, використані у навчальному процесі Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна при розробленні навчальних програм, 

методичного забезпечення та при викладанні дисциплін на економічному факультеті, 

зокрема, «Методи класифікації даних в пакеті Statistica», «Сучасні методи 

прогнозування», «Соціальна статистика»; у навчальному процесі ННІ «Каразінська 

школа бізнесу» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна при 

розробленні навчальних програм, методичного забезпечення для підготовки магістрів 

за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та при 
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викладанні дисциплін «Бізнес-моделювання в підприємницькій діяльності» і 

«Статистика». 

 

6. Повнота викладу основних результатів дисертації в публікаціях автора 

Висновки дисертації й основні позиції, зазначені у відповідних елементах 

наукової новизни, повною мірою та з достатньою аргументованістю знайшли 

відображення у 43 наукових працях, серед яких 2 монографії; 25 статей у наукових 

фахових виданнях (з них 13 у виданнях, що входять до міжнародних 

наукометричних баз даних). Загальний обсяг публікацій, які належать особисто 

здобувачу, становить 38,52 друк. арк.). 

Результати дисертаційної роботи доповідалися і отримали схвалення на 15 

всеукраїнських та міжнародних науокво-практичних конференціях, а саме: 

ІХ  Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників 

статистики «Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, 

перспективи» (Київ, 2011 р.); ХІ  -й Міжнародній науково-практичній конференції 

з нагоди Дня працівників статистики «Система державної статистики в Україні: 

сучасний стан, проблеми, преспективи» (Київ, 2013 р.); ХVІІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Статистична оцінка соціально-економічного розвитку» 

(Хмельницький, 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах» 

(Полтава, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Економічна 

система України в умовах глобалізаційних викликів XXI століття» (Чернівці, 2018 р.); 

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Nowoczesna nauka: teoria i praktyka» 

(Катовице, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Європейський 

вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток» (Харків, 

2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Емерджентність 

економічних систем у сфері управління суспільним розвитком» (Черкаси, 2018 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих 

учених «Соціально-економічний розвиток економіки: виклики та шляхи стабілізації» 

(Харків, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих 
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учених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні» (Львів, 

2018 р.); I Міжнародній науково-практичній конференції «Конкурентні стратегії 

розвитку України в глобальній економіці» (Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених КрНУ імені 

Михайла Остроградського «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» 

(Кременчук, 2018 р.); III Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

питання менеджменту и маркетингу» (Запоріжжя, 2018 р.); IV Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні питання сучасної науки» (Київ, 2018 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні світові тенденції розвитку 

науки та інформаційних технологій» (Одеса, 2018 р.). 

Кількість, обсяг і якість друкованих праць надають авторові право публічного 

захисту дисертації. 

 

7. Оцінка ідентичності змісту автореферату і основних положень дисертації 

Автореферат дисертації відповідає встановленим вимогам МОН України до 

дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

(зокрема, п. 13 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника»). Зміст автореферату повною мірою 

стисло висвітлює основні положення дисертації та не містить положень, які в ній 

відсутні. 

 

8. Дискусійні положення та зауваження щодо дисертаційної роботи 

Позитивно оцінюючи змістовність і значущість для статистки представленої 

до захисту дисертації Корепанова О. С., обґрунтованість її наукових положень, 

висновків та рекомендацій, враховуючи необхідність подальшого вирішення 

наукової проблеми є потреба зробити коментарі та звернути увагу на зауваження і 

дискусійні, з погляду опонента, наукові положення дисертаційної роботи, що 

можуть бути предметом дискусії при захисті: 

1. В роботі автор наполягає, що використання стандартизованого у 

міжнародному сенсі трактування «розумного» сталого міста не лише сприяє 
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поширенню цього терміну та надає можливість його визначення як нового об’єкта 

статистичних досліджень, а також прокладає шлях до більш чіткого визначення 

структури інформаційної бази, переліку ключових показників, індикаторів 

«розумності» інтелектуальних сталих міст, інфраструктури ІКТ та є важливим для 

визначення елементів управління й пріоритетів політики, спрямованих на сприяння 

всебічному, рівноправному та сталому розвитку суспільства. В цьому напрямі 

автором проведений детальний аналіз існуючих визначень «розумних сталих міст», 

але залишається незрозумілим, якого саме визначення дотримується в роботі сам 

автор. 

2. На мою думку варто було б більш детально розкрити сутність кожного із 

індикаторів міських послуг та якості життя за темою «Економіка», представлених в 

табл. 4.1, за якими було проведено кластерний аналіз. Особливу увагу необхідно 

було звернути на можливість використання при побудові індикаторів інформаційних 

ресурсів для оцінювання розумних територіальних громад показників фінансової і 

податкової звітності суб’єктів господарювання. 

3. Оцінювання та прогнозування експортно-імпортного потенціалу сектору 

інформаційно-комунікаційних технологій в Україні проводилося на основі даних 

UN Comtrade Database, яка є безперечно найбільш повним і достовірним джерелом 

світової торговельної статистики, проте в п. 5.2., на мою думку, занадто детально 

писаний процес отримання інформації з цієї бази даних (рис. 5.11–5.13,5.18–5.19). 

Достатньо було б навести лише отримані результати, а не сам процес їх отримання, або 

винести зазначені рисунки в окремий додаток. 

4. Автором проведений розрахунок Індексу розвитку ІКТ (ICT Development 

Index) та відповідні суб-індекси за регіонами України на основі методики 

Міжнародного союзу електрозв’язку, за результатами якого найвище значення Індексу 

розвитку ІКТ спостерігалось у м. Київ та дорівнювало 7,90, а найнижче значення у 

Хмельницькій області – 3,93. Проте автором не проаналізовані причини регіональної 

розбіжності розрахованих значень (с. 426, Р. 5). 

5. Безперечно побудовані автором таблиці та рисунки є необхідними 

елементами роботи, які не лише виконують інформативну функцію, а й слугують 



 13

 

наочним відображенням результатів статистичного дослідження. Проте надзвичайно 

велика їх кількість, на мою думку, перевантажує роботу та ускладнює сприйняття 

викладеного матеріалу. Так, таблиці табл. 2.2, 2.6, 2.13, 3.2, 3.4, 5.1–5.3 та рис. 1.9, 

2.6 доцільно було б перенести в додатки. 

6. Автором недостатньо визначена роль державного регулювання щодо 

управління розвитком «розумних» сталих міст в Україні та інформаційного 

забезпечення формування статистичних індикаторів необхідних для управління 

розумними територіальними громадами. 

Висловлені зауваження потребують відповідних коментарів дисертанта на 

захисті дисертації, але не знижують загальної позитивної оцінки результатів 

дисертаційної роботи, її високого наукового рівня та практичної значимості. 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ РОБОТИ ВИМОГАМ МОН 

УКРАЇНИ 

За результатами аналізу положень та висновків дисертаційної роботи 

Корепанова Олексія Сергійовича на тему: «Методологічні засади статистичного 

забезпечення управління розвитком «розумних» сталих міст в Україні» є всі 

підстави стверджувати, що робота за обраною проблематикою, теоретичним рівнем, 

обраним об’єктом та предметом дослідження, отриманими результатними і рівнем 

їх наукової новизни відповідає вимогам до дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук.  

Дисертація є самостійним завершеним дослідженням, яке характеризується 

актуальністю, єдністю змісту і плану та відповідає паспорту спеціальності 08.00.10 – 

статистика. Наукові положення, висновки і рекомендації, що містяться в дисертації, 

відзначаються новизною, достовірністю і достатньою обґрунтованістю, які 

вирішують конкретну наукову проблему теоретичного узагальнення й 

обґрунтування методологічних та організаційних засад статистичного забезпечення 

управління розвитком «розумних» сталих міст в Україні, що має суттєве соціально-

економічне значення для України і є внеском у розвиток її статистичної науки. 

основні   положення,  що   винесені   автором   на  захист,    отримані   самостійно  та  
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