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1. Актуальність теми дисертаційної роботи.
Статистичне дослідження економічного зростання та матеріального 

добробуту населення є своєчасним та актуальним, оскільки, підтримуючи 
проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 
25 вересня 2015 р. №70/1 глобальні цілі сталого розвитку до 2030 року та 
результати їх адаптації з урахуванням специфіки розвитку України, викладені у 
Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна», Указом Президента 
України від 30.09.2019 р. ^2 722/2019 поставлено за мету досягнення 
поступального, всеохоплюючого та сталого економічного зростання, повної і 
продуктивної зайнятості та гідної праці для всіх.

Від ефективності функціонування національної економіки, що 
характеризується належними темпами економічного зростання, залежить 
можливість будь-якої держави забезпечувати достатній рівень добробуту 
населення. Найважливішим критерієм оцінки ефективності соціально-економічної 
політики держави є рівень матеріального добробуту населення.

Проблеми вимірювання добробуту, з’ясування шляхів його підвищення 
тривалий час знаходяться у центрі уваги багатьох економістів, починаючи від 
класиків економічної теорії до науковців сучасності.

Нині серед науковців тривають дискусії щодо теоретико-методологічних 
підходів щодо визначеності сутності матеріального добробуту населення. Разом з 
тим, відсутність єдиного комплексного показника для визначення рівня 
матеріального добробуту населення країни є свідченням відсутності узгодженого 
підходу до визначення його структури, методологічних підходів до його 
вимірювання та розрахунків кількісних складових такого показника.
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Отже, безсумнівним є факт актуалізації питання окреслення показників, які 
доцільно використовувати у розрахунках економічного зростання та 
матеріального добробуту населення, визначення підходів до вимірювання 
величини цих показників та удосконалення методики їх розрахунку, що 
обумовлює необхідність подальшого дослідження цього питання з метою 
розробки дієвих заходів соціально-економічної політики.

Разом з тим, потребують вдосконалення теоретичні підходи до визначення 
поняття добробуту населення, системи оцінювання взаємозв’язку між рівнем 
економіки та матеріальним добробутом населення на базі системи статистичних 
показників, а також розробки науково-методичних засад до побудови моделі, яка 
б адекватно описувала такий зв'язок на шляху до підвищення добробуту життя 
громадян.

Отже, поточний стан рівня економіки та матеріального добробуту населення 
зумовлює потребу в подальшому поглибленні поглядів, в удосконаленні підходів 
до статистичного забезпечення аналізу економічного зростання та матеріального 
добробуту населення та його якісної трансформації.

2. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Дисертаційна робота виконана в рамках комплексної науково-дослідної 

теми кафедри математики, статистики та інформаційних технологій 
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова -  
«Статистичні методи аналізу соціально-економічного розвитку регіонів» 
(державний реєстраційний номер 0117Ш00107), а також 
загальноуніверситетської теми -  «Управлінські та правові засади забезпечення 
сталого розвитку України як європейської держави» (державний реєстраційний 
номер 0108Ш08927), в яких роль автора полягала у статистичному аналізі 
взаємозв’язку економічного зростання та матеріального добробуту населення.

3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і
о *_/ в 000 «в  • •рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність.

Обґрунтованість наукових положень, висновків та достовірність результатів 
дисертації визначаються залученням загальнонаукових і статистичних методів 
(табличний, графічний, комплексних статистичних коефіцієнтів, індексний, 
кореляційний-регресійний, статистичних рівнянь залежностей); системністю 
викладу матеріалу; чіткістю та достатньою аргументованістю висновків, які 
відповідають поставленим завданням; списком використаних і опрацьованих



джерел (290 найменувань, з них 34 -  англійською мовою); глибоким фаховим 
аналізом досліджуваної проблеми, що підтверджується в опублікованих статтях, а 
також апробацією матеріалів дисертації на всеукраїнських і міжнародних 
науково-практичних конференціях.

4. Наукова новизна результатів дисертаційної роботи
Здійснений аналіз дисертаційної роботи дозволяє констатувати, що 

здобувачем отримано вагомі наукові результати, які відображають наукову 
новизну дослідження.

Серед основних таких результатів доцільно окремо виділити наступні. 
Уперше розроблено формулу розрахунку коефіцієнта взаємозв’язку економіки та 
матеріального добробуту населення на основі науково-методичних положень 
методу комплексних статистичних коефіцієнтів з метою визначення досягнутого 
рівня розвитку окремого регіону країни в цілому й окремо за сферами економіки 
та матеріального добробуту населення за визначеною шкалою; розроблено 
статистичну модель взаємозв’язку між економічним зростанням та матеріальним 
добробутом населення на базі методу статистичних рівнянь залежностей, що 
дозволило встановити наявність прямої лінійної залежності впливу рівня 
економічного розвитку на матеріальний добробут населення.

Удосконалено методологічний підхід до статистичного дослідження 
закономірностей динаміки доходів та витрат населення у прогнозованому періоді 
на основі статистичних індексів, що на відміну від існуючих прийомів, дозволяє 
визначати зміну реальних доходів і витрат населення внаслідок збільшення їх 
номінальних величин та нівелювати вплив зміни цін на споживчому ринку у 
прогнозованому періоді.

Набули подальшого розвитку методичні підходи до статистичного аналізу 
економічного зростання та матеріального добробуту населення на основі 
макроекономічних теорій та моделей економічного зростання для обґрунтування 
статистичної моделі взаємозв’язку економічного зростання та матеріального 
добробуту населення з використанням методології аналізу взаємозв’язку 
показників.

5. Практична значущість результатів дослідження.
Прикладний характер одержаних результатів дослідження полягає в тому, 

що вони можуть бути використані органами державної влади при обґрунтуванні 
прийняття управлінських рішень з підвищення матеріального добробуту



населення в Україні та регіонах, в процесі викладання навчальних курсів у 
закладах вищої освіти та іншими фахівцями у галузі статистики.

Значна частина методичних розробок автора була впроваджена на рівні 
державних органів виконавчої влади та Головного управління статистики у 
Харківській області, про що свідчать відповідні довідки про впровадження, що, у 
свою чергу, безперечно характеризує наукове та практичне значення дослідження 
для розвитку статистики в Україні.

6. Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій
Основні положення та результати дисертаційної роботи широко апробовано 

на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях. Авторські 
напрацювання викладено у 17 публікаціях, з них 5 статей -  у наукових фахових 
виданнях України, 1 стаття -  у закордонному виданні, 1 1 - у  збірниках матеріалів 
конференцій та інших виданнях. Зазначені наукові праці достатньо повно 
відображають основний зміст дисертації. Кількість та обсяг публікацій 
відповідають чинним вимогам до оприлюднення результатів дисертаційної 

: роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

7. Оцінка змісту й оформлення дисертації
Позитивної оцінки заслуговує авторський підхід до статистичного аналізу 

економічного зростання та матеріального добробуту населення, що полягає в 
теоретичному узагальненні й обґрунтуванні науково-методичних засад 
комплексного статистичного аналізу економічного зростання та матеріального 
добробуту населення, прогнозуванні та моделюванні пов’язаних з ними 
соціально-економічних явищ для створення інформаційно-аналітичної бази 
розроблення управлінських рішень.

Дисертаційна робота чітко структурована і складається з анотації, вступу, 
трьох розділів, висновків до них, загальних висновків, списку використаних 
джерел та додатків. Зміст роботи логічно відображає хід виконання завдань 
дослідження.

8. Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертаційної роботи
Загалом позитивно оцінюючи дисертаційну роботу та наукові здобутки 

Приданникової Юлії Євгеніївни, зазначимо окремі дискусійні положення та 
висловимо зауваження й побажання щодо змісту роботи:



1. Дискусійним є положення щодо визначення стимуляторів і 
дестимуляторів у групі демографічних показників якості життя при розрахунку 
комплексної статистичної оцінки економічного зростання та матеріального 
добробуту населення регіонів України (с. 104-105). Недостатньо обґрунтованим є 
твердження, що зі збільшенням чисельності наявного населення, кількості 
домогосподарств в країні, розміру домогосподарства, коефіцієнтів народжуваності 
та шлюбності тощо збільшується рівень економічного зростання та матеріального 
добробуту населення. Те ж саме стосується показників «Витрати в розрахунку на 
одну особу», «Доходи від власності (сплачені) у розрахунку на одну особу», що 
зазначені як дестимулятори. Ці твердження потрібно аргументувати.

2. Доцільно було б більш чітко пов’язати показники матеріального 
добробуту, запропоновані в роботі, із показниками, що розроблені для 
моніторингу досягнення цілей сталого розвитку та викладені у Національній 
доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна».

3. Недостатньо обґрунтованим є трактування поняття «достатності» 
регіону у вислові: «Застосування пропонованого підходу дозволяє прийти до 
висновку щодо достатності регіону...» (с. 114), що викликає необхідність 
подальших досліджень у цьому напрямі.

4. Слід також зауважити, що певну увагу необхідно було приділити 
визначенню факторів, що мають вплив на рівень економічного зростання та 
матеріального добробуту населення, та дослідженню ступеня їхнього впливу.

5. На мою думку, варто було б у ході дослідження використовувати дані 
за однакові проміжки часу. Так, динаміка продуктивності праці та рівня бідності в 
Україні проаналізована за даними 2010-2018 рр. (рис. 2, с. 8 автореферату), 
значення коефіцієнтів взаємозв’язку зростання економіки та матеріального 
добробуту населення регіонів України розраховані за 2018 р. (табл. 1, с. 11 
автореферату), а основні закономірності економічного зростання та зміни доходів 
і витрат населення визначено за даними 2010-2019 рр. (с. 13-15 автореферату).

6. В роботі мають місце окремі недоліки редакційного характеру. 
Наприклад, є зауваження щодо оформлення деяких рисунків: на рис. 1.2, 1.4, 1.5, 
2.1 -  дуже дрібний шрифт, що заважає сприйняттю інформації. Рис. 3.3 на с.158 -  
неінформативний та важко читабельний через візуальне перевантаження 
одночасним зображенням 10 графіків на одному полі.



9. Загальний висновок
Здійснений аналіз дисертаційної роботи дозволяє стверджувати, що 

дисертація Приданникової Юлії Євгеніївни є завершеною самостійною науковою 
працею, в якій запропоновано нове вирішення наукового завдання щодо 
статистичного аналізу економічного зростання та матеріального добробуту 
населення.

На підставі викладеного можна зробити висновок, що дисертація 
Приданникової Ю. Є. на тему: «Статистичний аналіз економічного зростання та 
матеріального добробуту населення» відповідає вимогам пп. 9, 11, 12 «Порядку 
присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України № 567 від 24.07.2013 року (із змінами) та Вимогам до оформлення 
дисертації, затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки України № 40 від 
12.01.2017 року, а її автор Приданникова Юлія Євгеніївна заслуговує на 
присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 
08.00.10 -  статистика.
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