В спеціалізовану вчену Раду Д 20.051.12
Д ВН З «П рикарпатський національний університет
імені В асиля Стефаника»

ВІД ГУ К
оф іційного опонента доктора економ ічних наук, проф ессора Черняка
О лександра Івановича
на ди сертаційн у роботу Д ум и Л ю дм или Василівни
на тему: «М оделі ф орм ування оп ти м ал ьн ої гал узевої структури економіки
регіону», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економ ічних
наук за спеціальністю 08.00.11 - м атем атичні м етоди, моделі та
інф орм аційні техн ології в економ іці

1.

А ктуальність

теми

ди сертаційн ого

дослідж енн я

та

зв ’язок

науковим и програм ам и, планам и, тем ам и. Х арактер динам іки, темпи та
пропорції

соціально

економічних

показників

У країни

в

значній

мірі

знаходяться під впливом нестаціонарних умов її ф ункціонування. Ознаками
нестаціонарності є нестабільність структури м акроеконом ічних процесів у часі,
складність ф орм алізації їх динаміки, наявність невизначеного м айбутнього та
критичних значень парам етрів керую чих процесів, біф уркаційні реж им и - різке
виникнення,

загасання

або

зм іна

циклічної хвилі,

ф рактальна

структура

м акропоказників, кінцевий горизонт їх надійного прогнозування.
Н еврахування
статистичної

таких

вибірки,

особливостей,

сумісно

унем ож ливлю ю ть

з

оцінку,

відсутністю
аналіз

та

об'ємної
адекватне

прогнозування динам іки м акроеконом ічних процесів класичним и методами, що
призводить до зниж ення якості існую чих моделей.
У з в ’язку з цим у сучасних ум овах набуваю ть актуальності питання
розробки еф ективних м оделей і м еханізм ів управління макроеконом ічним и
процесами

з

урахуванням

нестаціонарних

проявів.

В иріш ення

проблем

стосовно підвищ ення якості прогнозів динам іки м акроеконом ічних показників

у нестаціонарних ум овах стає м ож ливим за рахунок залучення сучасного
інструментарію економ іко-м атем атичних м етодів і м оделей та інтеграції з
досягненням и інш их наук.
У правління соціально-економ ічним розвитком регіону має базуватися на
обґрунтованом у

прогнозі

м айбутнього,

сф орм ованого

з

урахуванням

особливостей ф ункціонування всіх елем ентів регіональної системи.
П ідтвердж енням наукової актуальності тем и ди сертації є і те, що вона
виконувалася
економ ічної

відповідно
кібернетики

до

плану

та

науково-дослідної

інф орм атики

роботи

Т ернопільського

кафедри

національного

економ ічного університету в меж ах держ бю дж етн ої науково-дослідної теми:
«М оделі динаміки економ ічних систем та процесів на різних рівнях ієрархії»
(номер

держ авної

реєстрації

011411006471).

О собисто

здобувачем

було

дослідж ено концептуальні та теоретичні полож ення оціню вання економічної
складової

розвитку

регіонів,

зокрем а

розроблено

м етодичний

підхід

до

побудови еф ективної галузевої структури в процесі м одернізації регіональної
економіки засобам и економ іко-м атем атичного м оделю вання, задля виявлення
галузевих диспропорцій та розробки ком пенсаційних заходів.
В раховую чи
дослідж ення

вищ евикладене,

Д уми

Л ю дм или

м ож на

В асилівни

констатувати,
виконане

на

що

дисертаційне

актуальну

тему

і

спрямоване на поглиблення теоретичних і м етодичних засад ф ормування
оптим альної галузевої структури економіки регіонів та розробку рекомендацій
щ одо його удосконалення.
2.

С тупінь

обґрунтованості

наукових

полож ень,

висновків

реком ендацій, їх достовірність. У дисертаційній роботі Д уми Л ю дмили
В асилівни

чітко

визначено

мету та

завдання

дослідж ення,

обґрунтовано

підходи щ одо ш ляхів їх досягнення. Д исертація має логічно побудовану
структуру, м істить узагальнення теоретичних підходів, а також конкретні
пропозиції, які поглиблю ю ть теоретичні засади щ одо ф орм ування оптимальної
галузевої структури економіки регіону та м аю ть практичне значення для
формування стратегії розвитку регіонів.

Базою здійсненого дослідж ення є аналіз законодавчих та нормативноправових актів, законів У країни, нормативні докум енти К абінету М іністрів
У країни,

М іністерства

економічного

розвитку

і

торгівлі

України;

дані

Д ерж авної служ би статистики У країни, наукові праці провідних зарубіж них та
вітчизняних учених, особисті розрахунки, м атеріали з мереж і Інтернет. Аналіз
значної кількості перш одж ерел, норм ативно-правових актів, даних фінансової
звітності значної вибіркової сукупності дослідж уваних регіонів забезпечує
достовірність одерж аних автором результатів.
Рецензована

дисертаційна

робота

характеризується

комплексним

та

систем ним підходом до виріш ення актуальних питань, у процесі реалізації
якого здобувач вміло використовує сучасні методи, прийом и та інструменти
наукових дослідж ень.
С еред
індукції,

них

такі

дедукції

м етоди,

та

як:

аналогії

узагальнення
у

вивченні

історизм у,

систематизації,

теоретико-практи чн их

засад

ф ормування галузевої структури економіки регіону; структурно-динам ічного
аналізу - для аналізу структурних зруш ень економ іки регіону; статистичні та
економ етричні - для оціню вання структури економ іки регіону; канонічних
кореляцій,

ф акторного

аналізу,

дискрим інантного

аналізу,

регресійного

адаптивного сплайнового м оделю вання для - розробки моделі оптим альної
галузевої структури економіки регіону; теоретично-йм овірнісне моделю вання
на основі полож ень теорій ігор та прийняття ріш ень до розробки м оделі вибору
оптим альної структури економіки регіону.
К валіф іковане використання перелічених м етодів дозволило дисертанту
зробити особистий внесок у розвиток й удосконалення теоретичних положень
та методичних підходів до ф орм ування оптим альної галузевої структури
економіки регіону, довести реком ендації та пропозиції до рівня їх практичного
використання

при розробці стратегій

ф ормування

оптим альної структури

економіки регіону.
О бґрунтованість і достовірність отрим аних результатів підтвердж ується
також позитивною оцінкою їх у процесі апробації на 7 м іж народних та
всеукраїнських

науково-практичних

конф еренціях,

публікацією

у фахових

наукових виданнях. Все це дає підстави ствердж увати, що висновки, пропозиції
та реком ендації, сф ормульовані в дисертації, є достатньо обґрунтованим и і
достовірним и.
3.

Н овизна

наукових

полож ень,

висновків

і

реком ендац

сф орм ульованих у ди сертації. У цілому м ож на погодитися з розгорнутим
ф орм улю ванням автором пунктів новизни ди сертаційної роботи, сутність яких
зводиться

до

поглиблення

теоретичних

і м етодичних

засад

формування

оптим альної галузевої структури економіки регіону та розробці рекомендацій
щ одо

його

удосконалення.

До

найбільш

важ ливих

наукових

положень,

висновків і реком ендацій, які відзначаю ться новизною , науковою і практичною
цінністю , на погляд опонента, слід віднести такі:
•

виріш ення

актуального

науково-практичного

теоретико-м етодологічних

засад

ф орм ування

завдання

поглиблення

оптим альної

галузевої

структури економіки регіону (п.1.2) та розробки на їх основі економіком атем атичних

м етодів

і

м оделей

з

використанням

сучасних

інф орм аційних технологій (п.2.2);
•

розроблено

багатоф акторні

економетричні

моделі

для

оціню вання

галузевої структури регіону з використанням техн ології інтелектуального
аналізу

даних,

економ ічної

що

даю ть

системи

зм огу

регіону,

прогнозувати

які

на

оптим альні

відміну

від

стани

існуючих,

використовую ть багаторозм ірні масиви вхідних зм інних та дозволяю ть
ідентиф ікувати

латентні

чинники

структурного

взаєм озв’язку

між

складовим и економіки регіону та їх вплив на економічний результат його
діяльності (п.2.3);
•

удосконалено моделі вибору оптим альної структури економ іки регіону в
ум овах

невизначеності

та/або

ризику

залеж но

від

прогнозованих

економ ічних станів, що дає зм огу згенерувати альтернативні сценарії
ф ормування галузевої структури за критеріям и м аксим ізації ВРГІ та
валового випуску регіону і м інім ізації ризиків, приймати управлінські
ріш ення в ум овах невизначеності і ризиковості, які на відміну від

існую чих м оделей базується на теоретико-ігровом у підході до прийняття
ріш ень за принципам и Г іббса-Д ж ейнса і Бернуллі (п.3.1);
•

обґрунтовано практичні підходи до аналізу структури економ іки регіону
у

частині

використання

ком плексі

з

апарату

економ етричним

структурно-динам ічного

оціню ванням

аналізу

взаєм озв’язків

в

галузей

економ іки регіону, щ о дає зм огу отрим ати кількісні оцінки впливу кож ної
з галузей на ВРП та спрогнозувати мож ливі економічні стани економіки
регіону (п.2.1);
•

проаналізовано теоретико-м етодичні підходи до м оделю вання структури
економ іки регіону у частині розробки м оделей, на основі поєднання
теоретико-ігрових та економетричних моделей, щ о дало змогу створити
програм не забезпечення для сценарного м оделю вання управлінських
альтернатив (п.3.2).
4.

Ц інність результатів для науки і практики. Н аукова цінні

отриманих в дисертації результатів полягає у розробці теоретичних полож ень і
висновків, які збагачую ть економ ічну науку з питань ф ормування оптим альної
галузевої економіки регіону та визначаю ть ш ляхи і м етоди удосконалення
інструментарію щ одо ф ормування оптим альної галузевої структури економіки
регіонів.
П рактична

цінність

результатів

дослідж ення

у

полягає

в тому,

що

теоретичні полож ення та м етодичні підходи, розроблені у роботі, доведено до
рівня

конкретних

практичних реком ендацій

як

інструм ентарій

прийняття

ріш ень при розробці стратегій ф ормування оптим альної структури економіки
регіону.

Реалізація

підвищ енню

реком ендацій,

ефективності

що

містяться

розроблення

стратегії

в

роботі,

сприятиме

соціально-економ ічного

розвитку регіону.
П рактичне значення наукових результатів дослідж ення підтвердж ується їх
використанням в роботі Т ернопільської м іської ради (довідка № 67/2 від
11.02.2019

р.)

при

бю джету

області.

підготовці

програм и

соціально-економ ічного

Т еоретико-м етодологічні

та

практичні

розвитку
результати

дисертаційної роботи були враховані у практичній діяльності управління

регіонального

розвитку,

інфраструктури

та

дорожнього

господарства

Тернопільської обласної державної адміністрації (довідка № 74/01.07 від
17.01.2019 р.).
Наукові та методичні положення дисертаційної роботи використовуються
в

навчальному

процесі

Тернопільським

університетом при викладанні дисциплін

національним

економічним

«М оделі економічної динаміки»,

«М оделі та технології прийняття управлінських рішень» та «Прогнозування
соціально-економічних процесів» (довідка № 127/2 від 16.01.2019 р.)
5.

П овнота

викладення

наукових

результатів

ди сер тац ії

в

опублікованих працях. Основні теоретичні положення і практичні результати
дисертаційної роботи достатньо повно викладені у

13 наукових

працях

загальним обсягом 5,95 друк.арк., з яких особисто авторові належить 4,35
друк.арк., зокрема розділ у 1 колективній монографії, 4 статті у наукових
фахових виданнях України та 1 стаття у зарубіжному виданні, 7 публікацій у
збірниках матеріалів конференцій.
В

опублікованих

працях

отриманих

результатів

Результати

дослідження

здобувана

виконаного

повністю

дослідження

доповідались

і

та

отримали

міжнародних науково-практичних конференціях.

відображено
їх

наукова

позитивну

сутність
новизна.

оцінку

на

Кількість, обсяг і якість

друкованих праць надають авторові право публічного захисту дисертації.
6.

Відповідність

основним

зм істу

автореф ерату

та

опублікованих

праць

полож енням дисертації. Автореферат є ідентичним основним

положенням дисертації, його зміст відповідає змісту дисертації. В авторефераті
висвітлено

наукові

положення,

пропозиції,

висновки, що викладені у дисертації.

методичні

рекомендації

та

Опубліковані праці відображають

результати дослідження.
7. Д и ск усій н і полож ення та зауваж ення щ одо зм істу дисертаційн ого
дослідження: П озитивно оціню ю чи новизну та науково=нрактичний рівень
дослідж ення,

необхідно

зазначити, щ о в ди сертації маю ть

дискусійні полож ення та зауваж ення,

місце

окремі

1. Н езваж аю чи на тем у дисертаційного дослідж ення поза увагою автора
залиш илася проблем атика п о в ’язана з критеріям и оптим альності галузевої
структури. Зокрем а, у роботі не прослідковується дум ка автора щ одо вибору
критеріїв оптим альності структури.
2.

Не

достатньо

аргум ентовано

вибір

саме

Західного

економічного

регіону для проведення структурно-динам ічного аналізу у п. 2.1 (ст.69-71).
3.

П роведений

структурно-динам ічний

аналіз у п. 2.1. для

повноти

доцільно було розш ирити розрахунком індексів структурної подібності (ст. 7477).
4.
10/0

П роведене економ етричне м оделю вання з використанням П П БіаЦзїїса
у

п.

2.2-2.3.

доцільно

було

супроводити

теоретичним

описом

використовуваних м етодів м оделю вання (ст. 86-89 та ст. 90-94).
5.

На наш у думку,

доцільно було передбачити інтеграцію розроблених

прогнозних моделей та моделей прийняття ріш ень у єдиний комплекс на базі
певної інф орм аційної технології.
6.

П роміж ні м атем атичні перетворення у п. 3.1-3.2 доцільно було б

винести у додатки ( ст. 122-129).
7.

Н а ж аль, у роботі маю ть м ісце також пом илки редакційного характеру

та описки.
В

цілому

висловлені

зауваж ення

не

зниж ую ть

високого

рівня

дисертаційної роботи, не зм енш ую ть її науково-практичної цінності та не
впливаю ть на загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідж ення.
8. Загальний
формування

висновок.

оптим альної

Д исертаційну

галузевої

роботу

економіки

Д уми

регіону»

Л.В.

«М оделі

м ож на

визнати

заверш еним науковим дослідж енням , результати якого дозволяю ть виріш ити
актуальне

науково-практичне

завдання

-

обгрунтування

теоретичних

полож ень і розробка практичних реком ендацій щодо ф орм ування оптимальної
галузевої структури розвитку економіки регіону. Д исертація Д уми Л.В. за
змістом та якістю

теоретичних

і м етодичних розробок

відповідає рівню

дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата економ ічних наук.

В ибрану

тем у

ди сертаційної

роботи

необхідним

чином

розкрито;

поставлену м ету досягнуто; завдання ди сертаційної роботи в цілому виконано.
Я кісні

характеристики

спеціальності

08.00.11

роботи
-

вказую ть

М атем атичні

на

її

методи,

відповідність
моделі

та

паспорту

інформаційні

техн ології в економ іці, а також норм ативним вимогам до кандидатських
дисертацій економ ічного профілю .
А втореф ерат дисертації необхідним чином розкриває основні її полож ення
та висновки, є ідентичним дисертації за структурою та зм істом та не містить
інф орм ації, що є відсутньою у дисертаційній роботі.
За ф аховим

спрям уванням , теоретичною

та

практичною

значимістю ,

елем ентам и наукової новизни, а також за змістом та оф орм ленням дисертаційна
робота

«М оделі

ф ормування

оптим альної

галузевої

відповідає вим огам М О Н У країни відповідає вимогам

структури

регіон»

пунктів 9,

11, 12

«П орядку присудж ення наукових ступенів» від 24 липня 2013 р. № 567 (із
зм інами), а її автор - Д ум а Л ю дм ила В асилівна - заслуговує на присудження
наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08 . 00.11 м атем атичні м етоди, м оделі та інф орм аційні техн ол огії в економ іці.

О ф іційний опонент:
доктор економічних наук, проф есор,
завідувач каф едри економ ічної
кібернетики К иївського національного
університету імені Т араса Ш евченка,
Заслуж ений працівник освіти України

