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подану на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

1. Актуальність теми дослідження

Динамічні зміни характеру зайнятості робочої сили впродовж останніх 

десятиліть пов’язані, насамперед, з посиленням гнучкості зайнятості, розвитком 

нестандартних її форм, автоматизацією та роботизацією виробництва, змушує 

приділяти значну увагу оцінці наслідків сучасних умов праці для працівників. 

Результати досліджень у цій сфері свідчать, що нестабільна заробітна плата, 

необхідність частої зміни місця роботи для багатьох працівників, нестандартна 

зайнятість обумовлюють, як правило, нижчий рівень задоволеності роботою, 

погіршення психічного стану працівників та рівня їх здоров'я.

Більшість досліджень на ринку праці спрямовані на виявлення і оцінку 

явищ, пов'язаних з попитом і пропозицією робочої сили. Статистичний аналіз 

проводиться, головним чином, з метою оцінки рівня безробіття та зайнятості 

для різних груп населення, визначення характеристики економічно неактивного 

населення. Для того, щоб описати ситуацію на ринку праці, статистика зазвичай 

застосовує такі показники, як рівень економічної активності, рівень зайнятості, 

рівень безробіття, кількість вакансій на ринку праці тощо. Значно менше уваги 

приділяється якості зайнятості, а саме вивченню сучасних умов та безпеки 

праці, фактичної тривалості робочого часу, особливостей трудових відносин, 

рівня та ступеня забезпечення соціальних гарантій у сфері праці тощо.

Протягом останніх декількох років питання якості зайнятості набувають 

все більшого значення, стаючи предметом серйозних дискусій серед фахівців зі 

статистики праці, з питань зайнятості та трудових відносин. У таких дискусіях
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якість зайнятості часто визначається як важлива соціальна детермінанта 

загального добробуту населення та його здоров'я.

Таким чином, розроблення концептуальних основ та обґрунтування 

теоретико-методологічних засад статистичного оцінювання якості зайнятості є 

важливим завданням сучасної економічної науки взагалі й статистики зокрема. 

Також слід звернути увагу, що формування сучасного статистичного 

забезпечення управління якістю зайнятості -  це сфера досліджень, що 

характеризується високим рівнем наукової новизни та актуальності.

Виходячи з зазначеного, слід зробити висновок, що тема дисертаційної 

роботи Лазебник Юлії Олександрівни «Методологічні засади статистичного 

оцінювання якості зайнятості» є безумовно актуальною.

2. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана в рамках комплексної 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 державної 

реєстрації 0113Ш05980), де здобувачем розроблено теоретико-методологічні 

засади статистичного оцінювання якості зайнятості за регіонами України.

У межах наукових досліджень кафедри управління та адміністрування 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за темою 

«Розробка інструментарію реалізації стратегії смарт-спеціалізації у

Харківському регіоні» (номер державної реєстрації 0117Ш04967) здобувачем 

удосконалено концептуальні підходи до статистичної оцінки якості зайнятості 

на підприємствах за видами економічної діяльності; за темою «Чинники та 

передумови соціально-економічного розвитку України: просторовий,

організаційно-адміністративний та ціннісний виміри» (номер державної 

реєстрації 011711004823) здобувачем обґрунтовані принципи формування 

статистичного забезпечення вимірювання якості сталої зайнятості.
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3. Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій

Обсяг гглибина досліджень, виконаних Лазебник Ю. О. при підготовці 

дисертаційної роботи, свідчать про обґрунтованість наукових положень, 

висновків і рекомендацій, що виносяться на захист.

При проведенні досліджень автором використані, в цілому, адекватні 

методи та надійна статистична інформація. Так, для розв’язання поставлених 

завдань застосовано загальнонаукові та спеціальні методи: метод абстрагування і 

системного підходу (для вивчення теоретичних основ і визначення напрямів 

дослідження та формування системи класифікацій для статистичного оцінювання 

якості зайнятості); методи індукції, дедукції, аналізу та синтезу, абстракції і 

формальної логіки (для визначення й уточнення змісту економічних категорій, 

використовуваних для дослідження зайнятості); логічне моделювання (для 

побудови статистичної концептуальної моделі оцінювання якості зайнятості та 

обґрунтування відповідної системи показників); табличний і графічний методи 

(для візуалізації досліджуваних явищ, процесів і закономірностей); методи 

статистичного аналізу рядів розподілу, порівняння, групування (для опрацювання 

статистичних даних); методи кластерного аналізу (для групування міст Європи за 

складовими якості зайнятості); методи перевірки статистичних гіпотез (для 

виявлення зв’язку між характеристиками виробничого травматизму); метод 

головних компонент (для визначення факторів впливу на якість зайнятості); 

методи економіко-статистичного моделювання, аналізу та прогнозування часових 

рядів (для виявлення тенденцій виробничого травматизму за видами економічної 

діяльності); метод багатовимірних середніх (для диференціації рівня якості 

зайнятості в регіонах України) тощо.

Інформаційною базою досліджень за темою дисертації стали Закони 

України й Постанови Кабінету Міністрів України, що регулюють аспекти 

зайнятості населення, методологічні матеріали та офіційна статистична 

інформація Державної служби статистики України, Державної служби України з 

питань праці, релевантні дані по інших країнах, дані міжнародних організацій, 

наукові праці зарубіжних і вітчизняних учених, матеріали періодичних видань та
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ін.

Достовірність основних результатів дисертації підтверджується їх 

апробацією на міжнародних і національних науково-практичних конференціях, 

публікаціями у наукових виданнях, використанням результатів дослідження у 

практичній діяльності державних і комерційних установ, а також у 

навчальному процесі.

Висновки, сформульовані в дисертації за результатами виконаних 

досліджень, логічно пов’язані з об’єктом і предметом дослідження, цілком 

відповідають поставленим завданням та підтверджують досягнення поставленої 

мети дослідження. У висновках ясно та достатньо лаконічно висвітлені 

констатуючі та конструктивні аспекти найбільш важливих результатів 

дослідження.

4. Наукова новизна результатів дослідження

Наукова новизна результатів роботи визначається сукупністю наукових 

положень теоретико-методологічного і прикладного характеру, спрямованих на 

вирішення проблеми розроблення статистичного інструментарію оцінювання 

якості зайнятості.

Лазебник Ю. О. вперше побудовано концептуальну модель статистичного 

оцінювання якості зайнятості на основі інтегрованої системи її формування та 

типології таких складових елементів, як безпека та етика зайнятості, дохід і 

пільги, пов’язані з зайнятістю, тривалість робочого часу і поєднання трудової 

діяльності та особистого життя, стабільність зайнятості та соціальний захист, 

соціальний діалог, підвищення кваліфікації і професійне навчання, а також 

трудова мотивація та пов’язані з зайнятістю відносини (с. 93 -  99). Це дало 

можливість запропонувати та обґрунтувати систему статистичних показників і 

визначити напрями аналізу якості зайнятості в Україні (с. 100-104).

Здобувачем вперше побудовано систему класифікацій щодо 

статистичного оцінювання якості зайнятості на основі адаптації міжнародних 

класифікацій статусу в зайнятості та статусу в трудовій діяльності до
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національних умов України (с. 109 -  112, 125-129). Це дало можливість 

визначити особливості статистичного оцінювання якості зайнятості залежно від 

типу повноважень і типу економічного ризику зайнятих; також вперше 

сформовано систему показників статистичного оцінювання якості зайнятості на 

основі декомпозиції її складових (с. 174-192), що забезпечило створення 

науково обґрунтованої інформаційно-аналітичної бази удосконалення 

територіальних і місцевих програм зайнятості населення в Україні.

Безумовно заслуговує на увагу розроблена здобувачем методологія 

багатовимірного статистичного оцінювання якості зайнятості на мезорівні, що 

враховує основні положення міжнародної методології побудови європейського 

індексу якості роботи і адаптована до специфіки регіональних ринків праці в 

Україні (с. 411 -  422), і забезпечує можливість розрахунку зазначеного індексу 

за видами економічної діяльності (с. 422^430). Це дало можливість визначити 

характеристики диференціації регіонів України за основними аспектами якості 

зайнятості.

У дисертації удосконалено понятійно-категоріальний апарат дослідження 

зайнятості населення, в результаті чого отримано теоретичне обґрунтування 

змісту поняття «якість зайнятості», що дало можливість розширити розуміння 

процесів і закономірностей формування ринку праці (с. 79-80).

На основі застосування принципів взаємодії класифікацій і групувань у 

процесі статистичного оцінювання впливу основних чинників на якість 

зайнятості автором визначені науково-методичні особливості вивчення такого 

впливу для сектору «контент та інформаційні медіа» (с. 158-165), що 

забезпечує формування інформаційно-аналітичної бази для оцінювання 

наслідків інформатизації суспільства для якості зайнятості.

Лазебник Ю. О. удосконалено програмно-методологічні та організаційні 

засади проведення моніторингу якості зайнятості в Україні на основі адаптації 

європейської системи обстеження умов праці (с. 361-398), що дозволило 

підвищити рівень інформаційно-аналітичного забезпечення оцінювання якості 

зайнятості та більш оперативно реагувати на зміни на ринку праці. Удосконалено
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програмно-методологічні й організаційні засади формування національної 

системи статистичного спостереження щодо травматизму на виробництві на 

основі міжнародних стандартів, що надасть змогу порівнювати дані між 

країнами світу та забезпечить більш ґрунтовне уявлення про проблеми щодо 

травматизму (с. 290-291, с. 295-300).

У дисертації дістали подальшого розвитку питання методологічного 

забезпечення статистичного оцінювання рівня професійної захворюваності з 

урахуванням особливостей національної методики його визначення (с. 327- 

329); побудови системи показників якості зайнятості у неформальному секторі 

економіки на основі її доповнення додатковими показниками (с. 198-200, 218- 

219); побудови системи статистичних показників застосування ІКТ на основі її 

доповнення групою показників з надання електронних медичних послуг у сфері 

охорони здоров’я зайнятих осіб (с. 226-228) тощо.

Обсяг і науковий рівень положень дисертації, що характеризуються 

науковою новизною, цілком відповідають вимогам до дисертацій, 

підготовлених для здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

5. Практичне значення отриманих результатів

Практичне значення дисертаційної роботи підтверджується тим, що 

запропоновані підходи придатні до використання органами державної влади й 

місцевого самоврядування для розробки та реалізації заходів політики у сфері 

зайнятості населення; у практичній діяльності підприємств, установ та 

організацій при статистичному оцінюванні якості зайнятості; у діяльності 

органів державної статистики; у навчальних процесах вищих навчальних 

закладів.

Значення отриманих здобувачем результатів для статистичної науки 

полягає у тому, що відповідно до обґрунтованих напрямів оцінювання і на 

основі вивчення та систематизації сучасного міжнародного досвіду 

запропоновано комплексне використання системи статистичних показників 

якості зайнятості; системи класифікацій для статистичного оцінювання якості
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зайнятості на основі адаптації міжнародних класифікацій статусу в зайнятості, 

статусу в трудовій діяльності та класифікації видів діяльності для статистики 

використання часу до національних умов України; методологічних засад 

багатовимірного статистичного оцінювання якості зайнятості на мезорівні та 

розрахунку цього індексу за видами економічної діяльності, що забезпечує 

можливість проведення всебічного оцінювання структури, динаміки та 

взаємозв’язків елементів якості зайнятості в Україні. Реалізація такого підходу 

надасть можливість підвищити рівень наукового обґрунтування управлінських 

рішень державних органів влади, керівників підприємств, організацій та 

установ, спрямованих на підвищення якості зайнятості.

Значна частина методологічних та методичних розробок автора була 

впроваджена на рівні державних органів влади та комерційних організацій, про 

що свідчать відповідні довідки про впровадження, що, у свою чергу, 

безперечно характеризує наукове та практичне значення дослідження для 

розвитку статистики і економіки в Україні.

6. Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових 

фахових виданнях

Сформульовані у дисертації Лазебник Ю. О. основні наукові положення, 

висновки та рекомендації достатньо повно висвітлені у наукових публікаціях 

здобувана -  у 45 наукових працях, серед яких 2 монографії; 26 статей у 

наукових фахових виданнях (з них 10 у виданнях, що входять до міжнародних 

наукометричних баз даних). Загальний обсяг опублікованих матеріалів, які 

належать особисто здобувану, становить 44,65 друк. арк. Вони апробовані на 

науково-практичних конференціях і доведені до рівня методологічних розробок 

та науково-практичних рекомендацій, а також впроваджені у практику 

аналітичної роботи державних і комерційних установ та у навчальний процес. 

Обсяг опублікованих матеріалів, їх кількість, зміст і науковий рівень викладу 

результатів досліджень відповідають вимогам МОН України щодо публікацій
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основного змісту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук.

Основні положення дисертації висвітлено в авторефераті, зміст якого 

повністю відповідає дисертаційній роботі.

7. Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації

Позитивно оцінюючи рівень теоретико-методологічних та прикладних 

положень дисертації, обґрунтованість основних висновків та рекомендацій, 

необхідно зазначити, що деякі з них мають дискусійний характер.

1. В дисертаційній роботі певна увага приділена проблемі інтернет- 

залежності населення, зокрема зазначається, що статистичні дані щодо 

використання часу (бюджету часу) можуть бути використані для виявлення 

відповідних тенденцій (с. 156). Водночас, в запропонованій здобувачем 

Класифікації видів діяльності для статистики використання часу (КВДСВЧ) не 

передбачено відповідних розділів чи підрозділів для відображення таких даних 

(с. 513-685 Додатку Б).

2. При визначення основних факторів якості зайнятості (с. 166-169), на 

нашу думку, доцільним було б використання разом з методом головних 

компонент, методів аналізу панельних даних, що дало би можливість визначити 

основні тенденції у динаміці впливу визначених факторів на якість зайнятості.

3. З метою групування країн за рівнем якості роботи здобувачем 

використано метод кластерного аналізу, а саме метод ^-середніх із розбиттям на 

три кластери. Однак склад визначених кластерів в роботі проаналізовано 

недостатньо глибоко, що не дало можливості встановити та обґрунтувати 

відповідні закономірності (с. 406).

4. Запропонована здобувачем анкета для оцінювання умов праці та якості 

зайнятості в Україні містить 106 питань, що може призвести до зниження якості 

результатів анкетування через надмірне навантаження на респондентів. Окрім 

того, виклад основних питань за розділами анкети доцільно було б розмістити 

не в основному тексті дисертації (с. 366 -  398), а у додатках.
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5. Очевидним є те, що в процесі проведення пілотного опитування 

працюючих осіб України щодо умов їх праці та якості зайнятості, на основі 

розробленої анкети із використанням Ооо§1е-форми (с. 398), автором могли 

бути отримані великі масиви даних, проте вони фактично ніяк не відображені у 

роботі. Це не дає можливості оцінити результати проведеного опитування. 

Доцільно було б більше уваги приділити викладенню результатів аналізу 

отриманих даних.

6. Дисертаційна робота перевантажена табличним матеріалом. 

Дисертація би виграла, якщо деякі таблиці були би представлені у додатках 

(наприклад, табл. 2.7-2.8, 2.12-2.15, 3.12-3.18, 3.20-3.21, 4.16, 4.24-4.26).

7. В цілому, у дисертації недостатньо прокоментовані й проаналізовані 

окремі ілюстративні матеріали (наприклад, рис. 1.11 та 4.12).

Наведені зауваження не носять принципового характеру і не змінюють 

загальної позитивної оцінки дисертації Лазебник Ю. О., її належного наукового 

рівня та практичної значимості, а лише підтверджують складність і 

комплексний характер виконаного здобувачем дослідження.

8. Загальний висновок

Дисертація Лазебник Юлії Олександрівни на тему: «Методологічні 

засади статистичного оцінювання якості зайнятості» є самостійним завершеним 

науковим дослідженням, яке характеризується актуальністю, гармонічністю 

структури, достатньо високим рівнем викладення матеріалу. Наукові 

положення, висновки і рекомендації, що містяться в дисертації, відзначаються 

новизною, достовірністю і обґрунтованістю. В сукупності вони вирішують 

конкретну наукову проблему теоретичного узагальнення й обґрунтування 

теоретико-методологічних засад і розроблення статистичного інструментарію 

оцінювання якості зайнятості, що має суттєве соціально-економічне значення 

для України і є внеском у розвиток статистичної науки.
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Дисертаційна робота на тему «Методологічні засади статистичного 

оцінювання якості зайнятості» за змістом, ступенем наукової новизни, 

обґрунтованістю і достовірністю основних положень і результатів відповідає 

паспорту спеціальності 08.00.10 - статистика та вимогам, зазначеним у пунктах 

9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. (зі 

змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 

від 30.12.2015 р., № 567 від 27.07.2016 р.), а її автор Лазебник Юлія 

Олександрівна заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

економічних наук за спеціальністю 08.00.10 -  статистика.
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