
висновок
про наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів 

дисертації Мажарова Дмитра Володимировича на тему «Моделі 
оцінювання ефективності функціонування банківських установ в умовах 

нестабільного економічного середовища», поданої на здобуття ступеня 
доктора філософії зі спеціальності 051 «Економіка»

1. Актуальність теми дослідження і отриманих результатів. Оцінка 
ефективності функціонування банків відіграє значну роль у забезпеченні 
неперервності процесів суспільного відтворення та економічного зростання, а 
відтак теоретичне дослідження особливостей відносин банків із суб’єктами 
господарювання та фізичними особами є важливим напрямом наукового 
обґрунтування процесу удосконалення цих відносин в умовах ринкової 
трансформації економіки. Виходячи із того, виникає необхідність в 
передбаченні стабільного розвитку банків, зокрема в їх 
платоспроможності, ліквідності, а також в дотриманні допустимого 
ступеня ризику за різними видами їх діяльності. Від так належне 
оцінювання, прогнозування та моделювання ефективності функціонування 
банківських установ в умовах нестабільного економічного середовища 
потребують належного науково-практичного дослідження та обґрунтування 

Вказані обставини визначають актуальність дослідження основних 
проблем діяльності банків в умовах ринкових перетворень в економіці з 
метою розробки шляхів оптимізації функціонування як банківської системи, 
так і фінансових ринків загалом. Це обумовлює високу актуальність теми 
дисертаційної роботи Д.В. Мажарова.

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота Мажарова Дмитра Володимировича виконана в рамках 
тем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка: «Моделі та інформаційно-комунікативні технології управління 
складними соціально-економічними системами» (державний реєстраційний 
номер 0117U005401), в межах якої автором розроблено інструментарій 
оцінювання та управління ефективністю банківської діяльності на основі SFA 
моделей та «Соціально-економічні системи в умовах глобалізації: проблеми 
моделювання та управління» (державний реєстраційний номер 
0116U008869), в межах якої автором розроблено системи математичних 
моделей оцінювання ефективності роботи банку на основі використання DEA 
моделей (Довідка 1644-А від 24.11.2020).

3. Наукова новизна отриманих результатів.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у 

формуванні теоретико-методологічного підґрунтя та практичного 
інструментарію моделювання оцінки ефективності функціонування 
банківських установ в умовах нестабільного економічного середовища.

Основні положення, які визначають наукову новизну дисертації, такі:
>  розроблено систему моделей панельної регресії на основі 

узагальненого методу найменших квадратів, яка дає змогу визначити 
фактори, що справляють статистично значущий вплив на показники 
ефективності діяльності українських банків;



> побудовано схему причинно-наслідкових зв'язків між показниками 
ефективності та прибутковості банківської діяльності на основі тесту 
Грейджера на причинність, що дало змогу визначити пари показників 
ефективності та прибутковості;

>  удосконалено підхід до оцінювання ефективності діяльності банків, в 
основу якого покладено визначення ефективності як середнього 
значення оцінок ефективності на основі БЕА  моделей, що дало змогу 
отримати узагальнені оцінки ефективностей із змінними УЕА та 
постійним СЯБ ефектом масштабу для посередницького та 
прибуткового підходів;

>  удосконалено підхід до оцінювання ефективності роботи банківських 
установ на основі інтегрального показника, який було отриманого у 
вигляді зваженої суми показників ефективності на основі ОЕА підходу, 
показників ефективності операційної роботи банку, показників 
ефективності використання ресурсів банку, показників стійкості та 
ризику;

>  дістали подальшого розвитку методи оцінюваня ефективності за 
прибутком та за витратами українських банків на основі 
посередницького підходу та аналізу стохастичних границь.

4. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації. 
Використання результатів роботи.

Беззаперечну теоретичну цінність становлять наступні результати, 
наведені в дисертації:

- систематизовано та узагальнено існуючі науково-методичні підходи, 
що використовуються при визначенні та оцінюванні ефективності 
діяльності банку;

- розроблено моделі оцінювання ефективності українських банків на 
основі БЕА-аналізу;

- проаналізовано особливості використання коефіцієнта СЖ  як міри 
ефективності діяльності банку;

- розроблено підхід до оцінювання ефективності роботи банків, який 
узагальнює результати різних БЕА  моделей на основі посередницького 
та прибуткового підходів;

- проаналізовано ефективність масштабу діяльності українських банків з 
допомогою ОЕА - аналізу;

- проведено дослідження причинно-наслідкових зв'язків між 
прибутковістю та ефективністю в банківському секторі України;

- побудувано економетричні моделі залежності мір ефективності 
банківського бізнесу від фінансових показників діяльності банків;

- розроблено модель інтегральної оцінки ефективності діяльності 
українських банків.
Практичне значення одержаних результатів підтверджується тим, що 

розроблені теоретико-методологічні положення доведені до рівня 
практичних рекомендацій, спрямованих на оцінювання ефективності 
функціонування банківських установ в умовах нестабільного економічного 
середовища.



Значимість результатів дослідження підтверджена довідкою про їх 
практичну цінність в АБ «Укргазбанк» при визначенні факторів, які 
справляють статистично значущий вплив на ефективність фінансової 
установи та врахування причинно-наслідкових зв'язків між різними 
показниками діяльності банку при прийнятті управлінських рішень (Довідка 
№ 87/88 від 20.11.2020 р.).

Науково-практичні результати дисертаційного дослідження 
використовуються у навчальному процесі Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка при викладанні дисциплін: 
"Дослідження операцій", "Фінанси та кредит", "Моделювання економіки" та 
"Прикладна економетрика" (Довідка № 1643-А від 24.11.2020 p.).

5. Особиста участь автора в одержанні наукових та практичних 
результатів, що викладені в дисертаційній роботі.

Дисертаційна робота виконана на кафедрі економіки та менеджменту 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 
Науковий керівник -  д.е.н., професор Кишакевич Б.Ю.

Розглянувши звіт подібності щодо перевірки на плагіат, рецензенти 
дійшли висновку, що дисертаційна робота Мажарова Д.В. є результатом 
самостійних досліджень здобувача і не містить елементів плагіату та 
запозичень. Використані ідеї, результати і тексти інших авторів мають 
посилання на відповідне джерело.

Внесок автора в роботи, виконані у співавторстві, відображено в 
переліку опублікованих праць за темою дисертації.

6. Перелік публікацій за темою дисертації із зазначенням 
особистого внеску здобувача.

За результатами досліджень опубліковано 19 наукових праць, серед 
яких 8 статей у наукових фахових виданнях, 2 публікації у міжнародних 
виданнях, 9 тез доповідей в збірниках матеріалів конференцій.
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Загальний висновок
Дисертаційна робота Мажарова Дмитра Володимировича на тему 

«Моделі оцінювання ефективності функціонування банківських установ 
в умовах нестабільного економічного середовища» є завершеним, 
оригінальним, самостійним науковим дослідженням, що висвітлює актуальну 
тему і має вагоме теоретичне і практичне значення. Дослідження виконане 
здобувачем особисто, отримані результати свідчать про достатній рівень 
наукової підготовки автора. Мажаровим Д.В. зроблено значний науковий 
внесок у вирішення питань, які мають важливе значення для економічної 
науки і практики. Дослідження містить обґрунтовані і достовірні висновки та 
пропозиції. За змістом та оформленням робота відповідає встановленим 
вимогам.

Представлена дисертаційна робота Мажарова Д.В. відповідає 
спеціальності 051 «Економіка» та вимогам пп. 9, 10, 11, 12 «Порядку 
проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р.

Дисертаційна робота Мажарова Дмитра Володимировича на тему 
«Моделі оцінювання ефективності функціонування банківських установ 
в умовах нестабільного економічного середовища» рекомендується до 
захисту в разовій спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 051 
«Економіка».
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