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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Лазебник Юлії Олександрівни

«Методологічні засади статистичного оцінювання якості зайнятості», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

За даними Організації Об’єднаних Націй на кінець 2018 року на нашій 

планеті проживало 7,6 мільярдів людей. Підвищення добробуту населення має 

бути головним пріоритетом політики будь-якої країни. Ринки праці мають 

ключове значення для досягнення цілей сталого розвитку країн і регіонів світу. Це 

пояснюється тим, що оплачувана робота є основним джерелом доходу для 

переважної більшості населення у всьому світі, а також тому, що організація 

роботи може сприяти зміцненню основних принципів рівності, демократії, 

стійкості та соціальної згуртованості.

Працевлаштування є важливим фактором, що визначає добробут людей, а 

безробіття широко визнається джерелом неблагополуччя. У той час, коли світова 

економіка ще не повністю оговталася від фінансової кризи, створення робочих 

місць залишається основною проблемою для політиків у багатьох країнах. Проте, 

зосередження уваги виключно на тому, скільки робочих місць генерує економіка є 

недостатнім, оскільки добробут людей залежить в значній мірі від того, наскільки 

добре вони працюють.

Якість зайнятості є не лише ключовим фактором, що визначає добробут 

окремих осіб і домогосподарств, в яких вони живуть, але є також важливим 

фактором підвищення економічних показників, тобто є засобом досягнення 

кращої економічної реформації.

Сьогодні для України надзвичайно важливим завданням в є розвиток гідної 

праці та зайнятості як ключових факторів людського розвитку. Необхідна

за спеціальністю 08.00.10 -  статистика

/ . Актуальність теми дисертаційної роботи і її зв’язок з науковими

програмами, планами та темами
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розробка практичних рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення механізмів 

формування та використання трудових ресурсів, ефективній зайнятості та 

розвитку людського потенціалу. У цьому контексті актуальність теми 

дослідження Ю. О. Лазебник 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 держреєстрації 0113U005980), де 

автору належить розроблення розроблення теоретико-методологічних засад 

оцінювання якості зайнятості в регіонах України; 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 концепції статистичного 

аналізу якості роботи на підприємствах за видами економічної діяльності; 

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, де 

автором обґрунтовані принципи формування статистичної основи для 

вимірювання якості роботи на підприємствах за видами економічної діяльності. 

 

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 Лазебник Ю. О. 

підтверджується конкретністю постановки наукових і практичних завдань, 

глибоким розумінням сутності проблем, що розглядаються у роботі, 
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комплексністю підходу до вибору методів дослідження, методологічних 

прийомів, глибиною теоретичних розробок, достатньо критичним аналізом 

здобутків вітчизняних та зарубіжних науковців з даної тематики. 

Обґрунтованість отриманих здобувачем результатів підтверджується 

значним обсягом опрацьованих матеріалів, глибоким вивченням зарубіжних та 

вітчизняних літературних джерел і наукових підходів, присвячених проблемам 

статистичного оцінювання якості зайнятості. 

Наукові положення, висновки й рекомендації, що сформульовані в 

дисертації є достовірними. Достовірність підтверджується використанням 

адекватного інструментарію дослідження, ґрунтовною теоретичною базою, 

використанням значного обсягу матеріалів Державної служби статистики 

України, Державної служби України з питань праці, інших країн і міжурядових 

організацій, наукові праці зарубіжних і вітчизняних учених, матеріали 

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 370 сторінках 

друкованого тексту, що відповідає вимогам до оформлення докторських 

дисертацій. Робота містить 81 таблицю, з них 29 на 48 сторінках; 60 рисунків, з 

них 4 на 4 сторінках; 4 додатки на 199 сторінках. Список використаних джерел 

нараховує 538 найменувань та розміщений на 64 сторінках. 
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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, визначено мету, завдання, об’єкт 

і предмет дослідження, його методологічну, методичну та інформаційну базу, 

розкрито наукову новизну отриманих результатів та відображено їх практичне 

значення, надано інформацію щодо апробації та публікації результатів 

дослідження. 

Перший розділ «Теоретичні основи статистичного вивчення якості 

зайнятості» присвячений узагальненню сучасних наукових підходів до 

визначення економічних категорій, які є предметом вивчення; розкриттю сутності 

якості зайнятості як предмета статистичного дослідження, встановленню 

принципів формування теоретико-методологічних засад вимірювання якості 

зайнятості; обґрунтуванню статистичної концептуальної моделі оцінювання 

якості зайнятості. 

У другому розділі «Обґрунтування системи класифікацій для 

статистичного оцінювання якості зайнятості» розглянуто принципи взаємодії 

статистичних класифікацій в системі управління якістю зайнятості; здійснено 

адаптацію міжнародної класифікації статусу в зайнятості та трудовій діяльності 

до національних умов; визначені особливості оцінювання якості зайнятості на 

основі класифікації видів діяльності для обстежень використання часу; 

запропоновано використання класифікації видів економічної діяльності та 

продукції сектору «Контент та інформаційні медіа» для аналізу впливу 

інформатизації суспільства на зміни на якість зайнятості (фізичний та психічний 

стан працівників). 

У третьому розділі «Методологічні засади формування системи 

статистичних показників оцінювання якості зайнятості» обґрунтовано систему 

статистичних показників оцінювання якості зайнятості в Україні; визначені 
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показники якості зайнятості у неформальному секторі економіки; запропоновано 

розширити перелік статистичних показників ІКТ додатковим блоком ІКТ у сфері 

охорони здоров’я. 

У четвертому розділі «Концептуальні засади оцінювання безпеки праці як 

основної складової якості зайнятості» визначені програмно-методологічні 

засади удосконалення національної системи статистичного спостереження 

травматизму; розглянуті проблеми оцінювання впливу неформальної зайнятості 

на травматизм і професійну захворюваність; висвітлені особливості статистичного 

оцінювання професійної захворюваності; вивчено вплив забруднення 

навколишнього середовища на умови праці в містах України. 

У п’ятому розділі «Статистичне оцінювання якості зайнятості в Україні» 

розроблено методологічні засади проведення моніторингу якості зайнятості в 

Україні на основі запровадження європейської системи обстеження умов праці; 

здійснено диференціацію рівня якості зайнятості в регіонах України; проведено 

багатовимірне оцінювання рівня якості роботи на підприємствах за видами 

економічної діяльності в Україні. 

Особливої уваги заслуговує проведене автором комплексне оцінювання 

якості зайнятості на регіональному рівні та за видами економічної діяльності в 

Україні на основі запропонованих (побудованих) інтегральних індексів якості 

зайнятості (РІЯЗ та ІЯР), які базуються на чотирьох субіндексах , що дозволяють 

охарактеризувати охорону здоров’я та безпеку праці, оплату праці, форми 

зайнятості та охорону праці, умови праці (с. 412–422, 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 Лазебник Ю. О. за змістом, сутністю, структурою та 

оформленням повністю відповідає вимогам МОН України. 
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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 оцінювання якості зайнятості та 

отримати результати, яким властива наукова новизна. 

Серед винесених автором на захист положень наукової новизни результатів 

дослідження хотілося б виділити найбільш вагомі: 

– вперше побудовано концептуальну модель статистичного оцінювання якості 

зайнятості на основі розроблення 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. 93–101); 

– вперше побудовано систему класифікацій щодо статистичного 

оцінювання якості зайнятості на основі адаптації міжнародних класифікацій 

статусу в зайнятості та статусу в трудовій діяльності до національних умов 

України (с. 109–110, 125–130); 

– вперше сформовано систему показників статистичного оцінювання якості 

зайнятості на основі декомпозиції її складових (с. 174–192); 

– вперше обґрунтовано методологічні засади багатовимірного 

статистичного оцінювання якості зайнятості на мезорівні на основі адаптації 

міжнародної методики побудови європейського індексу якості роботи до 

специфіки регіональних ринків праці в Україні та визначено особливості 

національної методології розрахунку цього індексу за видами економічної 

діяльності (с. 411–430). 

Крім цього, удосконалено: понятійно-категоріальний апарат дослідження 

зайнятості, в результаті чого отримано теоретичне обґрунтування змісту поняття 

«якість зайнятості» (с. 79–80); програмно-методологічні й організаційні засади 

формування національної системи статистичного спостереження щодо травматизму 
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на виробництві на основі міжнародних стандартів (с. 290–291, 295–300); 

методологічні засади побудови класифікації видів діяльності для статистики 

використання часу на основі адаптації до національних умов України відповідної 

міжнародної класифікації шляхом її гармонізації з чинними державними 

класифікаціями та законодавчо-правовими нормами (с. 150–151); програмно-

методологічні та організаційні засади проведення моніторингу якості зайнятості в 

Україні на основі адаптації європейської системи обстеження умов праці (с. 361–398). 

Набули подальшого розвитку питання стосовно методологічних засад 

статистичного оцінювання рівня професійної захворюваності з урахуванням 

особливостей національної методики його визначення (с. 327–329); методологічні 

підходи до побудови системи показників якості зайнятості у неформальному 

секторі економіки шляхом її доповнення додатковими показниками й 

удосконалення методики їх розрахунку (с. 198–200, 218–219); система 

статистичних показників застосування ІКТ за рахунок доповнення групою 

показників з надання електронних медичних послуг у сфері охорони здоров’я 

зайнятих осіб (с. 226–228); програмно-методологічні засади оцінювання впливу 

неформальної зайнятості на травматизм і професійну захворюваність (с. 249–251). 

 

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 

оцінювання якості зайнятості. 

Основні положення дисертаційної роботи застосовувалися Державною 

службою статистики України при розробці перспективних напрямів розвитку 

статистики зайнятості, а також при обґрунтуванні методологічних засад 

використання в офіційній статистиці в Україні системи класифікацій, що стосуються 

зайнятості та трудової діяльності; Головним управлінням статистики у Харківській 

області Державної служби статистики України при підготовці аналітичних записок з 

питань розвитку ринку праці в Харківській області; Управлінням інноваційного 
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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 до 2020 року, зокрема, у розділі I 

«Аналіз початкових умов соціально-економічного стану та розвитку Харкова 

(профіль громади)» п. 1.2 «Статистичний аналіз стану і тенденцій соціально- 

економічного розвитку міста»; Харківським ВП Установи «Центр розвитку 

місцевого самоврядування» у процесі сприяння формування спроможних ОТГ, 

підвищення їх компетенцій у сфері ринку зайнятості на період до 2020 року, 

зокрема, принципи формування статистичної основи для вимірювання якості сталої 

зайнятості були використані під час розробки низки стратегій ОТГ Харківщини. 

Отримані наукові результати також використані в організаційно-

управлінській практиці Концерну «Військторгсервіс» Міністерства Оборони 

України при проведенні аналізу якості зайнятості в організації для отримання 

більш повної та адекватної інформації, яка необхідна для обґрунтування 

відповідних управлінських рішень з метою ефективного функціонування 

організації та забезпечення стабільності її розвитку; ТОВ «Медичний центр 

МТМ» задля визначення стратегічних цілей у процесі розробки стратегії розвитку 

центру на період до 2020 року; ТОВ «ПОЖСВІТ» при розробленні стратегії 

розвитку компанії на 2019–2021 рр. шляхом створення науково обґрунтованої 

бази удосконалення управлінських рішень щодо поліпшення умов праці 

працівників компанії, вдосконалення графіку роботи й підвищення трудової 

мотивації; ТОВ «Діагностика плюс» при формуванні напрямів ефективного 

розвитку підприємства та забезпечення його виробничої стабільності; ТОВ 

«ЛАТАКВА» при проведенні аналізу якості роботи на підприємстві та 

розробленні шляхів його сталого розвитку з урахуванням визначених напрямів; 

Державним підприємством Міністерства Оборони України «Харківська контора 

матеріально-технічного забезпечення» при визначенні груп ризику серед 

робітників та актуальних питань поліпшення умов праці для сприяння 

обґрунтуванню статистичного забезпечення управлінських рішень та 

ефективному функціонуванню підприємства; ПФ «Б.А.Т.» при обґрунтування 
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рішення щодо використання працівників, що займаються телероботою та 

мобільною ІКТ-роботою; ТОВ «СЛАВІАН» при розробленні програм підвищення 

кваліфікації та професійного навчання на 2019–2020 рр.; ТОВ «Торговий Дім 

«Ніса» при формуванні заходів з охорони здоров’я працівників компанії, що 

забезпечило можливість підвищення якості роботи працівників компанії за 

рахунок створення сприятливих та безпечних умов праці. 

Результати дисертаційного дослідження викладені в авторській монографії та 

навчальному посібнику, використані у навчальному процесі Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна при викладанні навчальних 

дисциплін «Організація вибіркових обстежень», «Соціально-економічна 

статистика», «Соціально-демографічна статистика»; у навчальному процесі 

навчально-наукового інституту «Каразінська школа бізнесу» Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна при розробленні навчальних 

програм, методичного забезпечення для підготовки бакалаврів за спеціальністю 

073 «Менеджмент» і 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та при 

проведенні лекційних і практичних занять з навчальної дисципліни «Методи 

досліджень у бізнесі». 

 

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 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 публікацій становить 85,21 друк. 

арк., з яких особисто автору належить 44,65 друк. арк. 

Результати дисертаційної роботи доповідалися і отримали схвалення на 16 

всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, а саме: 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Статистична оцінка соціально-

економічного розвитку» (Хмельницький, 2011); ХІ Міжнародна науково-

практична конференція з нагоди Дня працівників статистики «Система державної 
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статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи» (Київ, 2013); ХVІІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Статистична оцінка соціально-

економічного розвитку» (Хмельницький, 2017); Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Соціально-економічний 

розвиток економіки: виклики та шляхи стабілізації» (Харків, 2018); Міжнародна 

науково-практична конференція «Економіка, фінанси, управління та право: 

теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» (Полтава, 2018); Міжнародна 

науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку 

економіки, менеджменту, обліку та права» (Полтава, 2018); Міжнародна наукова 

інтернет-конференція економічного спрямування «Світ економічної науки» 

(Тернопіль, 2018); Міжнародна науково-практична конференція «Наука, 

технології, інновації: світові тенденції та регіональний аспект» (Одеса, 2018); V 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економічних 

наук» (Київ, 2018); Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, 

облік, фінанси та право: сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні та 

світі» (Полтава, 2018); V Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція, 

присвячена 20-річчю кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

«Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами 

за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» (Мукачево, 2018); 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні управлінські та соціально-

економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в 

умовах трансформації публічного управління» (Одеса, 2018); XXX Міжнародна 

наукова конференція «Перспективи наукового розвитку (Scientific Development 

Prospects)» (Morrisville, США, 2018); Міжнародна науково-практична конференція 

«Universum View 2» (Суми, 2018); XХХII Міжнародна наукова конференція 

«Перспективи наукового розвитку (Scientific Development Prospects)» (Morrisville, 

США, 2018); XVІ Міжнародна науково-практична конференція «Статистика в 

Україні та світі: стан, тенденції та перспективи розвитку» (Київ, 2018).  

Кількість, обсяг і якість друкованих праць надають авторові право 

публічного захисту дисертації. 
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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»). 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 Лазебник Ю. О., 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. Для визначення основних факторів, що мають вплив на якість зайнятості 

автором обрано метод головних компонент. В роботі зазначено, що розрахунки 

були проведені з використанням прикладного пакету «Statistica», модуля «Factor 

analysis», а інформаційна база даної моделі представлена статистичним 

матеріалом, що характеризує стан ринку праці в Україні та пов’язані з ним інші 

показники економічного розвитку країни за регіонами у 2017 році (с. 166). На 

мою думку, варто було б представити у додатках вихідні дані для визначення 

факторів впливу, що підвищило б інформативну цінність проведеного аналізу. 

2. Автором детально розглядається проблема «перевтоми» або, так званого, 

синдрому «вигоряння» (с. 229–351), зокрема наведені приклади проведених в 

різних країнах світу статистичних досліджень цієї проблеми. На мою думку, 

доцільним було б навести в роботі рекомендації щодо проведення подібних 

досліджень в Україні. 

3. У роботі бажано більше уваги приділити визначенню основних тенденцій 

та закономірностей розвитку ринку праці в Україні, особливо його кількісних 



 12 

 

показників та оцінки їх впливу на якість занятості (розділ 1 роботи). 

4. Необхідно звернути увагу, що на рис. 1.15 с. 99 роботи (рис. 3. с. 11 

автореферату) «Концептуальна модель статистичного оцінювання якості 

зайнятості в Україні» і рис. 3.1 с. 174 роботи (рис. 6. с. 16 автореферату) 

«Система показників оцінювання якості зайнятості», автор одні і ті ж складові 

назвав, відповідно, «елементи якості зайнятості» і «групи показників якості 

зайнятості». На нашу думку, якість зайнятості потребує оцінювання за більш 

широким алгоритмом одержаного результату, а саме «створеною доданою 

вартістю», ніж тільки окремою її складовою «Дохід і пільги пов’язані з 

зайнятістю». 

5. На сучасному етапі є досить актуальними питання впровадження 

аналітики великих даних. В роботі цій проблемі приділено недостатньо уваги, 

зокрема при дослідженні якості зайнятості потребує розширення аналіз 

різноманітних аспектів використання інформаційно-комунікаційних технологій 

зайнятими особами (користування в ході трудової діяльності інтернетом, 

соціальними мережами тощо). 

6. Наведений в 5 розділі перелік питань розробленої анкети для оцінювання 

умов праці та якості зайнятості в Україні, адаптованої до національного 

культурного контексту, доцільно було б навести в додатках до роботи. 

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 

Лазебник Юлії Олександрівни на тему: «Методологічні засади статистичного 

оцінювання якості зайнятості» є всі підстави стверджувати, що робота за обраною 

проблематикою, теоретичним рівнем, обраним об’єктом та предметом 
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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 засад статистичного оцінювання якості зайнятості 

забезпечення, 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 опубліковані у наукових виданнях. 

Результати роботи доповідались автором і обговорювалися на всеукраїнських 

та міжнародних науково-практичних конференціях. Автореферат за структурою 

та оформленням відповідає вимогам МОН України, а його зміст відповідає місту 

дисертаційної роботи та відображає основні положення. 

На підставі викладеного можна зробити висновок, що дисертація 

Лазебник Ю. О. на тему: «Методологічні засади статистичного оцінювання якості 

зайнятості» є завершеним самостійним науковим дослідження, відповідає 

вимогам МОН України пп. 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. 

 


