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органів виконавчої влади та в навчальний процес економічних вищих 

навчальних закладів.  

  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій  

Наукові положення дисертації пов’язані з метою роботи, яка полягає в 

теоретичному узагальненні та обґрунтуванні методологічних, 

організаційних і методичних засад статистичного вивчення споживання 

продуктів харчування населенням України, оцінювання його обсягів, 

інтенсивності, визначення особливостей диференціації на національному та 

регіональних рівнях для створення інформаційної бази розроблення 

управлінських рішень.  

Запропоновані в дисертації наукові положення, висновки й 

рекомендації є обґрунтованими та достовірними. Вони базуються на 

застосуванні загальних наукових методів, урахуванні світового 

теоретичного і практичного досвіду та використанні системного підходу, а 

також існуючої статистичної інформації, яка необхідна для об’єктивного 

кількісного оцінювання показників, що формують результати 

соціальноекономічного розвитку країни та враховує принципи 

періодичності у відповідності з потребами аналізу, своєчасності, якості й 

вірогідності.  

Обґрунтовані предмет та об’єкт дослідження. Статистичні методи 

аналізу адекватні меті дослідження та коректні за методологією 

використання. Наукові результати дослідження підкріплені аналізом точок 

зору провідних вчених-фахівців, роботи яких присвячені проблемам 

статистичного аналізу споживання населенням продуктів харчування на 

загальнодержавному та регіональному рівнях, що свідчить про їх глибоке і 
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всебічне дослідження в роботі. Дисертація виконана з використанням 

сучасного програмного забезпечення на базі офіційних даних Державної 

служби статистики України.  

Текстовий матеріал дисертації доповнений таблицями і графіками, що 

свідчить про вміння автора опрацьовувати й узагальнювати матеріал, а 

композиція самої роботи вказує на оволодіння автором прийомами 

наукового дослідження. Таким чином, є всі підстави говорити про високий 

рівень обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

наведених в дисертаційній роботі К. Ю. Кисельова.  

  

Наукова новизна положень, викладених у дисертації  

Дисертаційна робота присвячена вивченню актуальних теоретичних та 

прикладних аспектів статистичного комплексного оцінювання явищ та 

процесів, що формують рівень споживання продуктів харчування в Україні.  

Автором глибоко досліджуються методологічні підходи до 

інформаційного забезпечення статистичного вивчення споживання 

продуктів харчування населенням України шляхом пропонування 

спеціального тематичного запитальника, що розширює можливості 

оцінювання рівня споживання продуктів харчування малозабезпеченими 

верствами населення (С. 9-10 автореферату, С. 87-97 дисертації). Значна 

увага приділена методичним аспектам статистичного вивчення споживання 

продуктів харчування населенням України за рахунок використання 

інтегральних оцінок, що дало змогу оцінити регіональні особливості 

споживання (С. 11 автореферату, С. 111-119 дисертації).  

Заслуговує на увагу удосконалена автором процедура статистичного 

визначення факторів впливу на рівень споживання продуктів харчування 

населенням України з використанням методу головних компонент, що 
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уможливило виділення ключових чинників впливу у статиці та динаміці, 

побудову рівняння залежності витрат населення на продукти харчування та 

здійснення прогнозних розрахунків (С. 13 автореферату, С. 124-136 

дисертації).   

В дослідженні одержали подальший розвиток аналіз результатів наукових 

досліджень у сфері споживання продуктів харчування населенням, що 

дозволило виявити особливості вивчення споживання на різних етапах 

історичного розвитку статистики сімейних бюджетів (С. 5-6 автореферату, 

С. 12-17 дисертації).   

Теоретичний та практичний інтерес мають напрями використання 

статистичних класифікацій індивідуального споживання, що розширює 

інформаційне забезпечення дослідження споживання населенням продуктів 

харчування (С. 6 автореферату, С. 43-51 дисертації). Елементом новизни 

виступають аналітичні підходи до статистичного вивчення 

соціальнодемографічної структури домогосподарств, а також рівня й 

диференціації доходів та витрат населення України, що дозволило 

сформувати систему чинників впливу на рівень споживання продуктів 

харчування населенням (С. 7-8 автореферату, С. 58-71 дисертації). 

Заслуговують на увагу також науково-методичні положення застосування 

методу кластерного аналізу для вивчення рівня споживання продуктів 

харчування населення, що уможливило диференційне оцінювання регіонів 

України за цим показником та розробку заходів ефективної регіональної 

політики на його основі (С. 1112 автореферату, С. 120-124 дисертації).  

В дослідженні одержали подальший розвиток науково-практичні 

рекомендації щодо організації системи соціального захисту населення на 

регіональному рівні, що забезпечує можливість створення умов для 
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задоволення суспільних потреб у продуктах харчування (С. 13-14 

автореферату, С. 136-142 дисертації).  

  

Достовірність висновків, сформульованих в дисертації  

Достовірність сформульованих у дисертаційній роботі наукових 

положень, висновків і рекомендацій полягає в тому, що вони обґрунтовані 

на достатньо високому теоретичному рівні на основі вивчення спеціальної 

економічної літератури, державних правових актів, офіційних публікацій 

Державної служби статистики України. Достовірність висновків 

підтверджується їх апробацією і обговоренням на: XI, XII та XIII 

Міжнародних науково-практичних конференціях з нагоди Дня працівників 

статистики “Система державної статистики в Україні: сучасний стан, 

проблеми та перспективи” (м. Київ, 2013 р., 2014 р., 2015 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції “Сучасні проблеми державного та 

муніципального управління” (м. Київ, 2015 р.), а також Всеукраїнській 

науково-практичній конференції “Статистична оцінка 

соціальноекономічного розвитку” (м. Хмельницький, 2015 р.).  

Основні теоретичні положення дисертації логічно витікають із 

поставленої мети та задач дослідження, гармонійно співвідносяться з 

практичними розробками автора.  

Про достовірність одержаних в роботі висновків свідчать акти 

впровадження основних положень дослідження.  

Розроблені пропозиції щодо вдосконалення статистичного аналізу 

споживання продуктів харчування населенням застосовані Головним 

управлінням статистики в Житомирській області (довідка № 15-01/531 від 

23.03.2015 р.) та Головним управлінням статистики у Вінницькій області 
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(довідка № 01-03/1077 від 30.03.2015 р.) для вдосконалення інструментарію 

вибіркових обстежень умов життя домогосподарств.  

Основні методологічні положення і результати наукового дослідження 

впроваджено в навчальний процес Національної академії статистики, обліку 

та аудиту при викладанні курсу “Соціальна статистика” при підготовці 

бакалаврів спеціальності “Прикладна статистика” (довідка № 246/1 від  

30.03.2015 р.).  

  

  

  

Повнота викладу положень дисертації в опублікованих працях  

Основні результати дослідження опубліковані в 14 одноосібних 

наукових працях загальним обсягом 4,36 друк. арк. за темою дисертації та 

відповідають вимогам ДАК Міністерства освіти і науки України і 

відтворюють основний зміст та наукові результати роботи. З них 3 статті – 

у виданнях, що належать до наукометричних баз даних, загальним обсягом 

1,29 друк. арк., 6 статей загальним обсягом 1,74 друк. арк. – у наукових 

фахових виданнях та 5 публікацій (1,33 друк. арк.) – в інших виданнях (тези 

доповідей та нефахові видання). Сформульовані дисертантом у роботі 

наукові положення, висновки та пропозиції в достатній мірі висвітлені в 

авторефераті.  

  

Важливість для науки й народного господарства одержаних 

автором дисертації результатів  

Дослідження спрямоване на вирішення важливої для науки і практики 

проблеми періоду ринкової трансформації економіки України, а саме – 
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теоретичному обґрунтуванню методичних засад статистичного вивчення 

споживання продуктів харчування населенням.  

Основні положення, викладені в дисертації, доведені до рівня 

методичних положень і практичних рекомендацій. Вони знайшли й можуть 

знайти подальше застосування при вирішенні актуальних задач підвищення 

ефективності стану опрацювання та аналізу вихідних даних, що формують 

результати суспільного поступу з метою статистичного забезпечення 

управління національною економікою. Запроваджені методичні положення 

можуть бути рекомендовані до використання органами Державної служби 

статистики України та Міністерством соціальної політики України щодо 

підвищення ефективності оцінювання досягнутих результатів розвитку та 

врахування наявних закономірностей його формування при прийнятті 

відповідних управлінських рішень.  

Виділені автором сучасні завдання статистики у сфері статистичного 

вивчення споживання продуктів харчування населенням України 

дозволяють науковцям продовжувати дослідження у цьому напрямку. 

Результати дослідження, висвітлені в дисертації використовуються у 

навчальному закладі при вивченні навчальної дисципліни в темах, 

пов’язаних з розкриттям теоретичних і методологічних питань 

комплексного статистичного аналізу споживання населенням продуктів 

харчування.  

  

Рекомендації щодо використання результатів дисертації  

Наукові результати дисертації та практичні рекомендації, викладені в 

ній, можуть бути ефективно використані в роботі управлінь Державної 

служби статистики України та Міністерства соціальної політики України, 

науково-дослідних установ при обґрунтуванні державної й регіональних 



8  

програм економічного розвитку і статистичного аналізу споживання 

населенням продуктів харчування.  

Теоретичні положення дисертації можна рекомендувати для включення 

їх до спеціальних дисциплін в економічних навчальних закладах, зокрема, 

“Статистика”, “Економічна статистика”, “Регіональна статистика”, 

“Методологія регіональних статистичних досліджень”, “Статистичне 

вивчення соціально-економічного розвитку України”, “Соціальна 

статистика” та інших предметів з економіки, статистики й менеджменту.  

  

Зауваження по дисертації  

Поруч з позитивними сторонами дисертація має недоліки, а саме:  

1. При дослідженні результатів наукових досліджень у сфері 

споживання продуктів харчування населенням необхідно було б детальніше 

обґрунтувати необхідність використання нормативно-правових документів 

у статистичному дослідженні споживання продуктів харчування 

населенням та представити економічні наслідки їх впливу (С. 5, 

автореферату, С. 33–43 дисертації).  

2. При обґрунтуванні науково-методичних засад використання 

статистичних класифікацій індивідуального споживання (в дисертації 

виділено чотири групи факторів, що впливають на структуру споживання) 

доцільно підвищити значимість таких груп факторів як: співвідношення 

джерел надходження благ і послуг, а також рівень і співвідношення цін (С. 

7, рис. 2 автореферату, С. 58, рис. 2.2.1 дисертації).  

3. З метою аналізу методологічних засад статистичного вивчення 

споживання продуктів харчування населенням України в дисертаційному 

дослідженні було обчислено індикатор економічної доступності продуктів 

харчування за 2013-2014 рр. (С. 8 автореферату, С. 69–71 дисертації). 
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Вважаємо, що доцільно було здійснити такий розрахунок для оцінювання в 

динаміці досліджуваного явища в Україні за 2004–2014 рр.  

4. При застосуванні методичних підходів щодо статистичного 

оцінювання споживання продуктів харчування населенням України з метою 

виявлення регіональних особливостей у дисертації в цілому недостатньо 

обґрунтовано принцип групування регіонів країни на основі нерівних 

інтервалів (С. 11, табл. 2 автореферату, С. 117, табл. 3.2.2 дисертації).  

5. При вивченні залежності витрат населення на продукти 

харчування від факторів, які було встановлено на основі методу головних 

компонент, автором застосовано метод кореляційно-регресійного аналізу 

для розв’язання прямої статистичної задачі: “Встановлення зміни значень 

результативної ознаки при зміні значень чинника на одиницю при елімінації 

впливу інших, що включено в модель взаємозв’язку”. Для посилення 

аналітичних характеристик при формуванні соціальної політики держави 

щодо споживання продуктів харчування населенням вважаємо, що доцільно 

було здійснити оцінку досліджуваного взаємозв’язку методом статистичних 

рівнянь залежностей, який дозволяє розв’язати окрім прямої і обернену 

статистичну задачу: “На скільки зміняться значення чинників при зміні 

значень результативного показника на одиницю?” на основі сукупного 

впливу включених у модель чинників (С. 13-14 автореферату, С. 132-136 

дисертації).  

Зміст зауважень не стосується принципових положень, які складають 

наукову новизну і виносяться на захист.  
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Загальні висновки про відповідність дисертації вимогам щодо 

присудження наукових ступенів та інших нормативних актів ДАК  

Міністерства освіти і науки України  

Наведене вище дозволяє зробити висновок, що дисертаційна робота 

Кисельова Кирила Юрійовича на тему: “Статистичне вивчення споживання 

продуктів харчування населенням України” є завершеним, самостійно 

виконаним дослідженням. Автором отримано науково обґрунтовані 

результати, що є важливим внеском у вирішенні методологічних та 

організаційних проблем методології статистичного забезпечення аналізу 

споживання продуктів харчування населенням. Проведення здобувачем 

апробації одержаних результатів дослідження характеризує як їх наукову 

новизну, так і практичну значимість для розвитку методології статистичного 

аналізу споживання продуктів харчування населенням як на 

загальнодержавному, так і регіональному рівнях.  

Поставлена мета і задачі дослідження виконані. Основні положення 

дисертації ідентично розкриті в авторефераті та опублікованих роботах 

здобувача. Дисертаційна робота Кисельова Кирила Юрійовича на тему: 

“Статистичне вивчення споживання продуктів харчування населенням   



 
 


