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1. Актуальність обраної теми та її зв’язок з науковими програмами

Вимірювання рівня добробуту, складовими якого є доходи населення, 

житлові умови, упорядковані міста, якість охорони здоров'я, усунення цифрової 

нерівності, доступ до всіх послуг, можливості для самореалізації та ін., є 

завданням не тільки дослідницьких та статистичних установ, а й органів 
державного управління. Рівень добробуту населення в сучасних умовах 
перетворюється на своєрідний «компас» реалізації заходів державного 

регулювання: все більше країн використовують показники добробуту для 
формування видатків бюджету.

Головною метою вітчизняної державної політики, яка визначена в 
Національній економічній стратегії на період до 2030 року, є підвищення рівня 
добробуту населення. Для того, щоб досягти європейського рівня добробуту, в 
Україні необхідно закласти такі засади розвитку економіки, які забезпечать 

принаймні півтора-два десятиліття прискореного зростання і дадуть змогу 

надолужити втрачене. При розробці планів реалізації національної стратегії 

необхідно враховувати, що в умовах посилення глобалізації взаємозв'язок 
економічного зростання і добробуту населення проявляється в інших формах, 

ніж раніше.
Запропонована видатними економістами Д. М. Кейнсом, С. Кузнецом, 

Дж. Стоуном, Дж. Стігліцем та ін. концепція «економіки добробуту» 
спрямована на створення і підтримання «ефективного циклу», в якому обидва 
елементи (економічне зростання і добробут) -  посилюються в своїй 
взаємозалежності на благо людей і суспільства.
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Існує низка методик оцінювання добробуту населення за допомогою 

соціальних індикаторів, що їх пропонують міжнародні організації (ООН, МОП, 

ОЕСР, В03, Світовий банк тощо) та науковці, а також через застосування 

нормативних показників, визначених національним законодавством.

У контексті окресленої дисертантом проблеми слід зазначити, що серед 

науковців немає єдиного підходу до розуміння добробуту в цілому та, зокрема, 

матеріального добробуту, відтак статистичне оцінювання добробуту досить 

складна проблема.
Поняття «багатовимірний добробут» як дослідницький, стимулюючий і 

політичний інструмент ввійшло в статистичну практику у 2011-2019 рр., 

експерти ОЕСР його обґрунтували в Рамкових програмам ОЕСР з добробуту, 

прийняття політичних заходів інклюзивного зростання, ініціативах «Краще 

життя», «Нові підходи до вирішення економічних проблем» та ін. Отже, 

підґрунтя для досліджень, що проводяться з метою поліпшення урядових 

рішень та їх результатів, заснованих на багатовимірному понятті добробуту, є 

значним і таким, що потребує активних та цілісних рішень щодо їх реалізації в 

національній економіці.
Саме тому, науково-методичні положення та практичні розробки 

представлені в дисертаційній роботі Приданникової Юлії Свгеніївни на тему 

«Статистичний аналіз економічного зростання та матеріального добробуту 

населення» характеризуються беззаперечною актуальністю, так як пропонують 

комплексний підхід до оцінювання показників добробуту населення та 

економічного зростання.
Актуальність дисертації Приданникової Ю. Є. підтверджує і її зв’язок з 

тематикою науково-дослідних робіт: кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова за темою «Статистичні методи аналізу соціально- 
економічного розвитку регіонів» (державний реєстраційний номер 
011711000107), та загальноуніверситетської за темою «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.



2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність і новизна

Основні наукові результати, одержані Приданниковою Ю. Є., які 

виносяться на захист, мають належний рівень достовірності та обґрунтованості. 
Вони базуються на поглибленому вивченні та узагальненні значного обсягу 

офіційної статистичної інформації Держстату України, Інституту демографії та 

соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства розвитку 

громад та територій України, законодавчих та нормативно-правових актів 

України, що регламентують соціально-економічний розвиток країни, наукових 
праць вітчизняних та іноземних учених у галузі сталого розвитку, результатів 
авторських науково-дослідних робіт, інших джерел.

Відповідно до обраного напряму досліджень, здобувачем чітко визначено 

предмет та об’єкт дослідження, коректно сформульовано мету та логічно 

поставлено наукові й практичні задачі.
Ознайомлення зі змістом дисертації, автореферату та опублікованих 

праць дає змогу зробити висновок, що основні положення, які визначають 

наукову новизну дисертації і є предметом захисту, одержані здобувачем в 

результаті наукового дослідження, сформульовані самостійно та 

відображають особистий внесок автора.

Досягнення поставлених завдань дисертаційної роботи передбачало 

використання здобувачем загальнонаукових методів та прийомів, як аналіз і 

синтез, моделювання та прогнозування, економіко-статистичних методів: 

табличного -  для характеристики економічного зростання та матеріального 
добробуту населення, графічного -  для візуалізації рівня, структури, 

взаємозв’язків основних закономірностей економічного зростання та 

матеріального добробуту населення, регресійно-кореляційного та статистичних 
рівнянь залежностей -  для моделювання та прогнозування основних 
макроекономічних показників, індексного -  для статистичного дослідження 
закономірностей динаміки доходів і витрат населення, комплексних 
статистичних коефіцієнтів -  для оцінки досягнутого рівня економічного 

зростання та матеріального добробуту населення.
Дисертаційна робота Приданникової Ю.Є. містить наукові результати, які



полягають 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.

Основним науковим результатом, що представлений автором на захист у 

категорії «вперше» є розробка формули обчислення коефіцієнта 

взаємозв’язку економіки та матеріального добробуту населення, що дозволяє 
здійснити комплексну статистичну оцінку цих сфер як у статиці, так і у 
динаміці (С. 119-122).

Серед здобутків, які характеризуються науковою новизною, слід 

відзначити рейтингову оцінку взаємозв’язку між економічним зростанням та 

матеріальним добробутом населення регіонів, що підвищує важливість 

аналітичного обґрунтування економічних нормативів з метою досягнення 

оптимального рівня матеріального добробуту населення у процесі державного 

планування програм регіонального та національного розвитку (С. 115-122).

У дисертації удосконалено понятійний апарат у сфері статистичного 

аналізу матеріального добробуту населення як комплексної категорії, що 

охоплює поняття рівня та якості життя населення. Класифіковано такі поняття, 
як «рівень життя», «якість життя» та «добробут населення» з розподілом 
останнього на матеріальні та нематеріальні компоненти (С. 25-37).

Важливою перевагою роботи є широке застосування економіко- 

статистичного та економетричного інструментарію для розрахунку, аналізу і 

виявлення ступеня впливу чинників на загальне зростання ВВП. Така 

методологічна база є важливим джерелом для вибудовування заходів 

державного регулювання в галузі соціальної політики як системи, спрямованої 
на прискорення економічного розвитку країни і створення «економіки 

добробуту» (С. 147-159).
Серед наукових результатів, які дістали подальшого розвитку під час 

виконання дисертаційної роботи, заслуговують на схвалення методологічні 
засади статистичного дослідження закономірностей динаміки доходів 
населення та його витрат у розрахунку на одну особу на базі побудованої 
системи статистичних індексів. Такий підхід дозволяє визначати зміну



реальних доходів і витрат населення внаслідок збільшення їх номінальних 
величин та нівелювати вплив зміни цін на споживчому ринку у 

прогнозованому періоді, що своєю чергою є надійним інструментом 

проектування державних програм соціально-економічного розвитку України 

на основі даних офіційної статистики (С. 129-237).

Вагомим результатом проведеного дослідження необхідно визнати 

запропоноване автором наукове обґрунтування методологічних аспектів 

прогнозування обсягу валового внутрішнього продукту в розрахунку на одну 

особу населення України на 2020-2023 рр. методами регресійного аналізу та 

статистичних рівнянь залежностей. Застосування запропонованого підходу, на 

відміну від існуючих, дозволяє обирати за рівнем похибки прогнозу з 
використанням ретроспективного підходу один метод для формування на 

перспективу напрямів і розробки прогнозів економічного зростання країни 

(С. 165-175).

Обсяг і науковий рівень положень дисертації, що характеризуються 

науковою новизною, відповідають вимогам до дисертацій, підготовлених для 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

3. Теоретична цінність і практична значущість наукових результатів

Наукове значення результатів дисертаційної роботи полягає у розробці 
теоретичних засад статистичного вивчення матеріального добробуту населення 

та економічного зростання країни, обґрунтуванні використання статистичної 
моделі взаємозв’язку рівня розвитку економіки країни та матеріального 
добробуту населення, прогнозуванні та моделюванні пов’язаних з ними 
соціально-економічних явищ для створення інформаційно-аналітичної бази 

розроблення управлінських рішень.
Прикладна цінність результатів дослідження полягає в тому, що 

обґрунтовані теоретичні положення, отримані висновки та методичні підходи 
доведено до рівня методичних розробок та практичних рекомендацій, які 
можуть бути прийняті та впроваджені на державному та відомчому рівнях, 

зокрема, у законодавчій діяльності та в освітньому процесі.
Практична цінність авторських розробок підтверджується їх 

запровадженням у діяльність органів державної виконавчої влади, місцевого
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самоврядування та закладів вищої освіти, зокрема: науково-методичні 

положення статистичного моделювання та прогнозування рівнів економіки та 

матеріального добробуту населення, методичні підходи до індексного аналізу 

впливу інфляції на зміну фактичного обсягу доходів і витрат населення у 

прогнозованому періоді -  Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України; методика оцінювання соціально-економічної 

диференціації населення за рівнем доходів і витрат — Головного управління 

статистики у Харківській області; методичні положення кількісного 

статистичного аналізу динаміки та структури основних індикаторів рівня 

розвитку матеріального добробуту -  Департаменту економіки і міжнародних 
відносин Харківської обласної державної адміністрації; теоретичні та 

методичні засади комплексної статистичної оцінки економічного зростання та 

матеріального добробуту населення, а також формула коефіцієнта 
взаємозв’язку економіки та матеріального добробуту -  Департаменту цифрової 

трансформації Харківської міської ради; теоретичні засади статистичного 
вивчення економічного зростання та матеріального добробуту населення на 
основі узагальнення понятійного апарату у сфері добробуту та основних 

макроекономічних моделей щодо взаємозв’язку між економічним зростанням й 

умовами життя громадян -  у навчальний процес Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна та Хмельницького університету управління та 
права імені Леоніда Юзькова.

Результати дисертації були презентовані на восьми всеукраїнських і 

міжнародних конференціях: «Статистична оцінка соціально-економічного 

розвитку» (Хмельницький, 2015 р.); «Статистичні методи та інформаційні 
технології аналізу соціально-економічного розвитку» (Хмельницький, 2018 р., 

2019 р., 2020 р.); «ТгасЩіе 8 і Іпоуаге Іп Сегсеїагеа» (Бельці, Молдова, 2018 р.); 
«ТІїе іі8 е оі* шосіегп есіисаііопаї апсі іпїогтаііопаї £есЬпо1о§іез &>г Йіе 1гаіпіп§ о і' 

ргоґеззіопаї сотреіепсез о і' ІЇіе зШсІепїз іп Ьі§1іег есіисаііопаї іпзйіиііот» (Бельці, 

Молдова, 2019 р.); «Нові джерела та методи поширення даних у статистиці» 

(Київ, 2019 р., 2020 р.), що дозволяє вважати апробацію результатів 
дисертаційної роботи достатньою.
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4. Відповідність дисертації встановленим вимогам

Основні результати дисертаційної роботи знайшли своє відображення у 17 

наукових працях загальним обсягом 8,09 друк, арк., з яких особисто автору 

належить 7,68 друк, арк., з них: 5 статей -  у наукових фахових виданнях 

України, зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах, 1 стаття -  в 
іноземному науковому виданні, 8 публікацій — у матеріалах і тезах конференцій 
та 3 публікації -  в інших виданнях.

Характер видань і зміст наукових праць повністю відповідають вимогам 

атестаційної колегії МОН України, пропонованим для повноти висвітлення 

отриманих результатів дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.10 - статистика.

Автореферат написаний у науковому стилі, літературною мовою, 

відповідно до поставлених вимог і повною мірою відображає зміст і структуру 

дисертації. Автор підтверджує свою думку ілюстративним, табличним 

матеріалом та рисунками. Автореферат забезпечує ідентичність основних 

положень, висновків та пропозицій роботи.

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації -  258 сторінок 

друкованого тексту. Основний зміст викладено на 183 сторінках друкованого 
тексту. Дисертаційна робота містить 35 таблиць, що розміщені на 39 сторінках 

(з них 2 таблиці повністю займають площу сторінки), 29 рисунків на 29 

сторінках, 6 додатків на 43 сторінках.

Робота характеризується класичною, завершеною, логічною та 

послідовною побудованою структурою, висвітлює зміст визначених розділів. 
Зміст дисертації відповідає меті і завданням дослідження.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 
визначено мету, завдання, об’єкт предмет та методи дослідження, розкрито 

наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, надано 
інформацію про апробацію й публікацію результатів дослідження.

Перший розділ дисертації присвячено дослідженню поняття 
«матеріальний добробут населення» й узагальненню теорій і моделей 

взаємозв’язку між економічним зростанням та умовами життя громадян, а 
також характеристиці статистичних методів вимірювання матеріального
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добробуту населення як інструментарію для визначення стану і тенденцій 

розвитку економіки.

У другому розділі дисертації обґрунтовано та апробовано методику 

статистичного аналізу динаміки і структури основних індикаторів 

матеріального добробуту, диференціації населення за рівнем доходів і витрат, а 

також комплексної статистичної оцінки економічного зростання та 
матеріального добробуту населення регіонів України.

Третій розділ містить дослідження, що базуються на використанні 
індексного методу закономірностей формування в динаміці доходів (витрат) 

населення, кількісній оцінці взаємозв’язку та прогнозуванню економічного 

зростання та рівня матеріального добробуту населення.

У дисертації автором використано значну кількість літературних джерел 

(290 найменувань), опановано сучасні методи наукових досліджень. Все це 

забезпечило необхідну достовірність зроблених висновків і наукових положень. 

Слід відмітити впевнене використання автором методів оцінки та аналізу 

економічних явищ, що досліджуються.

5. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації

Позитивно оцінюючи рівень розробки наукових і методичних положень, 

обґрунтованість наукових висновків та пропозицій, разом із тим, видається 

необхідним зупинитися на певних зауваженнях і пропозиціях, які спонукають 

до наукової дискусії.
1. Наукова значущість отриманих результатів була б більш вагомою, 

якщо б у підрозділі 1.3 роботи автор розглядав не узагальнені статистичні 

методи, запропоновані вітчизняними та зарубіжними авторами, які можна 

використати при вивченні економічного зростання та матеріального добробуту 

населення, а конкретні, вже апробовані науковцями (зокрема, Айвазяном С.А., 
Ігнатовою Т.В., Балашовою С.А., Вагго К.І., Виагіе А. та ін.) приклади 
практичного використання методів для дослідження взаємозв’язку і 
взаємовпливу показників економічного зростання та матеріального добробуту.

2. Бажано було б більше уваги надати термінологічному розмежуванню 

понять «економічне зростання», «економічний розвиток», «зростання 

економіки», «розвиток економіки», «рівень економіки», «оцінка економічного



зростання», «оцінка економіки», «оцінювання економіки», «моделі 

економічного розвитку», «типи економічного зростання», оскільки вони інколи 

застосовуються в роботі як синоніми (С. 44, 45, 77, 11, 119, 122, 146).

3. Недостатньо обґрунтованим в аналітичній частині роботи є 

використання для порівняльного аналізу з 2010 року регіональної інформації 

щодо чисельності населення, доходів, витрат населення, продуктивності праці 

одного зайнятого та відносного рівня бідності за причиною територіальної та 

методологічної неспівставності цих показників. Так, як дані до 2014 року 

наведені без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. 
Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 

Луганській областях, крім того, з 2015 року розрахунки здійснено відповідно до 

«Методологічних положень оновленої версії системи національних рахунків 

2008 року». У цьому контексті, на нашу думку, варто було б динамічні ряди 

аналізувати з 2015 року, що надало б додаткової аргументованості пропозиціям 

дисертанта щодо запропонованих заходів покращання рівня та якості життя 

населення (С. 78, 80, 94, 130).

4. Дисертанту доцільно було б, при обґрунтуванні вибору найкращого 

показника, ключового індикатора рівня розвитку економіки країни -  ВВП у 

розрахунку на одну особу (С. 162), окреслити пропозиції багатьох науковців 
(зокрема, Дж. Стігліца, А.Сена, Ж.-П. Фітуссі), які вважають, що ВВП втратив 
статус показника економічного добробуту, і розглянути альтернативні 

показники -  «зелений» ВВП, індикатор істинного прогресу (Оепиіпе Рго§гезз 

ІпсИсаІог, ОРІ), с т і й к и й  національний дохід ( 8изїаіпаЬ1е Маііопаї Іпсоте, 8№) та 

ін.
5. У запропонованих автором методичних підходах до розрахунку 

комплексних статистичних коефіцієнтів наявні недостатньо обґрунтовані 

показники -  стимулятори і дестимулятори, яким притаманні: різні підходи до 

виокремлення -  «внески на соціальне страхування та поточні податки на 

доходи», «придбання товарів, послуг та здійснення витрат» (С. 104-105); 
повторне врахування складових одного показника -  продукція сільського 

господарства та продукція рослинництва і тваринництва (С. 108) та ін.
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6. У тексті зустрічаються поодинокі стилістичні та друкарські помилки, 

невдалі вислови та формулювання, неналежні посилання, ненаочний рисунок 

(С. 27, 29,32, 43,49, 114, 158).

Але треба зауважити, що наявність зазначених зауважень не може 

негативно вплинути на загальну позитивну оцінку масштабності здійсненої 

роботи, змістовного теоретичного рівня та практичної значущості результатів 

дисертаційної роботи Приданникової Ю. Є., а лише підтверджують складність 

і комплексний характер виконаного автором дослідження.

6. Загальний висновок

Дисертація Приданникової Ю. Є. є самостійною завершеною науковою 

роботою, що має як наукове, так і прикладне спрямування, написаною на 

актуальну тему, представлені в ній обґрунтовані результати в сукупності 

дозволяють вирішити складну наукову проблему щодо оцінки розвитку 

матеріального добробуту на основі даних державних статистичних 
спостережень з метою характеристики ефективності впливу державних програм 

і заходів на покращання рівня та якості життя населення.

Дисертаційну роботу виконано на високому науковому рівні, в ній 

містяться результати, що мають науково-теоретичну і практичну новизну і 

значущість.
Результати та основні положення дисертаційної роботи надруковані у 

наукових фахових виданнях у значному обсязі, основні ідеї належать особисто 

автору, апробовані на вітчизняних та міжнародних науково-практичних 

конференціях. Зміст дисертації відповідає обраній темі, підтверджує, що автор 

повністю вирішив поставлені завдання дослідження.

Констатуємо, що дисертаційна робота, безсумнівно, містить значні наукові 

доробки та нові, раніше не захищені наукові положення.
Обрану тему дисертаційної роботи належним чином розкрито, поставлену 

мету досягнуто, завдання дисертаційної роботи в цілому виконано. Тема 

дисертації відповідає спеціальності 08.00.10 - статистика.
Оформлення дисертації та автореферату відповідає вимогам, що 

передбачені наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. 
№ 40 «Про затвердження вимог до оформлення дисертації» із змінами від
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Враховуючи теоретичну та практичну значущість дослідження вважаємо, 

що дисертаційна робота Приданникової Юлії Євгеніївни «Статистичний аналіз 

економічного зростання та матеріального добробуту населення» відповідає 

паспорту спеціальності 08.00.10 - статистика та вимогам, зазначеним у пп. 9,

11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (зі змінами, 

внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 656 від 

19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 р.) та інших 

нормативних документів МОН України щодо дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук, а її автор Приданникова Юлія 

Євгеніївна заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.10 - статистика.
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