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1. Актуальность теми дослвдження.

На сьогодшшшй день в Украпп мае М1сце таке явище, як цифровий 

розрив чи цифрова нер1вшсть, що викликана вщсутшстю чи обмежешстю у 

достуш до можливостей, яю 1снують або поглиблюються в результат! 

неповного, нер!вном1рного або недостатнього доступу фах1вщв до 1снуючих 

шновацшних комп’ютерних та телекомушкацшних технологий. А так як 

цифров1защя та багатоформшсть на сьогодш е головними трендами на 

загальному ринку пращ, то умшня використовувати цифров1 технологи в робоН 

поступово стае необхщним для б!льшост! спец1альностей та професш.

Побудова шноващйно!’ модел1 економжи Украши вимагае вщ 

економ1чних суб'екНв шдвищення ефективносН використання ними ресурс1в, 

конкурентоспроможност1 продукци 1 послуг на основ! запровадження, 

ефективних форм управлшня конкурентоспроможшсть економ1чних суб'екпв 

на св!товому р1вш потребуе врахування основних свИових тенденцш та 

фактор1в у тому числ1 1 цифров!зацп.

Пщвшценню ефективносН д1яльност1 економ1чних суб'екНв, зростанню 

р1вня IX конкурентоспроможност1 та, як наслщок, посилення Тх конкурентних 

позицш економжи краши в цшому сприяе, що розглянуто у дисертацп, що
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моделювання перю дичних п р о ц ест  в економщ 1 дозволяе прискорити процес 

прийняття ефективних управлш ських р ш ен ь , що сприятимуть.

А так як результатившсть моделювання перюдичних процес1в в 

економ1Ц1 суттево залежить вщ модельного шструментардо, що 

використовуеться, то актуалыпсть дисертацшно! роботи Циганчука Романа 

Олеговича, що присвячена анал1зу як в теоретичному, так 1 в практичному 

плат, обумовлена необхщшстю вир1шення задач1 моделювання перюдичних 

процес1в в економпц та обгрунтування рекомендацш щодо використання його 

результат1в.

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Актуальш сть теми дослщ ження 1 доцш ьш сть його результат1в 

пщтверджено виконанням дисертацш но! роботи в1дпов1дно до плану науково- 

дослщ них роб1т кафедри економжи та 1нформащ йних технологш  Льв1вського 

навчально-наукового 1нституту ДВНЗ «Ун1верситет банк1всько'1 справи» за 

темою «Прогнозування та моделю вання процес1в сталого розвитку економ1чних 

агенпв» (номер державно! реестрацн 0 1 17Ш 03648), в межах яко! автором 

удосконалено процедуру апроксимаци диференц1альних р1внянь економ1чного 

процесу р1зницевими р1вняннями, розвинуто метод отримання р1зницевих 

р1ВНЯНЬ пщ вищ ено! ТОЧНОСТ1 при моделюванн1 еКОНОМ1ЧНИХ процес1в, 

дискретних у час1, на основ1 чого отримано р1зницев1 р 1вняння п1двищено '1 

точност1, яю дають змогу ц 1ною незначного ускладнення розрахункових 

формул суттево скоротити загальне число прораховуваних вузл1в; Харювського 

навчально-наукового 1нституту ДВНЗ «Ун1верситет банювсько '1 справи» за 

темою «М оделювання фш ансово! стабш ьност1 руху ф1нансових потоюв 

економ1чних агент1в краш и в умовах глобал!зацн» (номер державно! реестрацн 

0118Ш 03772), в межах яко! автором проведено моделю вання перюдичних 

економ1чних процес1в дискретних у час1, а саме автором розроблено дискретш в 

час1 математичн1 модел1 вир1внювання щ н за р1внем активу узагальнено в раз1 

дискретно! змш и р1вня активу, пропорц1йного ртзниц! м1ж пропозиц1ею 1



попитом, одержали подалыпий розвиток способи побудови математичних 

моделей економжи, дискретних у часр з використанням кшцево-р1зницевих 

р1внянь 1 апроксимаци диференщальних р1внянь р1зницевими шаблонами.

3. Стушнь обгрунтованост! та достов1рност1 наукових положень, 

ВИСНОВК1В 1 рекомендащй, сформульованих у дисертащь

Отримаш автором науков1 результати та висновки дисертацшноУ роботи 

характеризуються високим р1внем обгрунтованост1 1 достов1рност1, що 

забезпечено використанням загальновщомих сучасних метод1в наукових 

дослщжень.

Ступш ь обГрунтованост1 сформульованих наукових положень, висновюв 1 

рекомендац1й П1дтверджуеться використанням широкоТ шформацшно1 бази за 

темою дисертацп, яка мютить матергали науково-практичних конференцш, 

науков1 пращ  в1тчизняних та заруб1жних учених, монографн, зб1рники, 

пер1одичн1 видання вггчизняних та м 1жнародних орган1зацш , ресурси мереж 1 

1нтернет та власн1 розрахунки автора.

Отримаш результати досл1дження Грунтуються на глибокому на 

глибокому теоретичному анал131 та систематизацн наукових праць стосовно 

моделювання перюдичних процес1в в економщь Зокрема, у вир1шенн1 

поставлених у дисертаци завдань, автором використано методи теоретичного 

узагальнення, теорп системного анал1зу та синтезу, теорп економ1чних циюйз, 

економ1чно1 теорн, методи теорп крайових задач, метод невизначених 

коефщешлв, системи комп’ютерно'1 алгебри МаШСай, програмного середовища 

Мюгозой Ехсе1.

Для досягнення поставленоУ у робот1 мети, яка полягае у розробленш 

моделей пер1одичних процеав в економщ1, на основ1, науково-методичних 

засад та шструментар1ю к1нцево-р1зницевих р1внянь для п1двищення 

ефективност1 управл1ння економ1чними об’ектами, дисертантом виконано 

комплекс взаемопов'язаних завдань, вир1шення яких дало змогу сформувати 

висновки теоретичного та науково-практичного змюту. Вивчення змюту
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дисертацп дозволяе зробити висновок про те, що мета здобувачем досягнута, а 

встановлеш завдання виконань

Структура дисертацп характеризуеться лопчною послщовшстю 

в1дпов1дно до визначено‘1 мети та поставлених завдань.

Можна стверджувати, що дослщження Циганчука Р. О. характеризуеться 

повнотою, лопчшстю викладення основних р езу л ьтат . Науков1 положения, 

висновки та рекомендацп автора, сформульоваш у дисертацп, е 

обгрунтованими, доведеними, характеризуються новизною, мають теоретичне 

та практичне значения.

4. Наукова новизна, теоретична I практична значунцсть 

дисертацшно! роботи.

Обгрунтоваш науков1 положения, висновки 1 рекомендацп дисертацшно'1 

роботи Циганчука Р. О. мають наукову новизну, суттеве значения для науки 1 

практики. До найбшын вагомих результат1в наукових дослщжень, яю 

характеризуються суттевою науковою новизною, слщ вщнести:

• розробкою концепцп моделювання пер1одичних процес1в в економ1Ц1, 

яка базуеться на теоретичних положениях системного анал1зу та синтезу, теорп 

економ1чних цикл1в, економ1чн1й теорп, використанн1 економ1КО-математичних 

метод1в та моделей перюдичних процес1в, в якш пер1одичн1 процеси в 

економ1Ц1 розглядаються з позицп впливу на них економ1чних фактор1в та 

впровадження и в практичну д1яльн1сть економ1чних об'ект1в, задля зростання 

економ1чно'1 ефективност1 IX функщонування (§ 1.3);

• удосконалення методичного пщходу до розв’язання задач 

моделювання пер1одичних процес1в в економпц, на основ1 яких, на вщмшу вщ 

1снуючих, пер1одичний розв’язок можливо отримати представлениям 

диференщальних р1внянь економ1чного стану у форм1 крайово‘1 задач1 або 

розв’язування задач! методом невизначених коефщ1ент1в, або використанням 

р1зницевих р1внянь, розв’язаних в1дносно вузлових функцш модел1 1 дозволяе 

П1двищити точшсть дослщження економ1чних систем (§ 2.3);



• удосконалення модел1 вир1внювання цш економ 1чних об’ект1в при 

ДИСКреТН1Й ЗМ1Н1 Р1ВНЯ аКТИВ1В, ЩО ПЩВИЩИТЬ загальну ефеКТИВН1СТЬ Д1ЯЛЬНОСТ1 

економ1чних об’еюлв (§ 3.2);

• модель класу економ1чних задач, яю використовують апарат юнцево- 

р1зницевих р1внянь, яка на вщмшу вщ юнуючих, надае змогу завдяки 

незначним ускладненням розрахункових формул, скоротити загальне число 

прораховуваних вузл1в, шдвшцити точнють, зменшити обсяг обчислень та 

скоротити необх1дн1 витрати на обчислення (§3.1).

Ус1 теоретичн1 положения, методичн1 п1дходи ч1тко сформульован1 та 

науково обгрунтоваш в дисертац1йн1й робот1.

5. Повнота викладення наукових результате дисертацн в 

опубл1кованих працях.

Результата дослщження викладено у 18 працях, з яких: 1 -  роздш у 

колективнш монографп, 6 -  статт1 в наукових фахових виданнях (13 них 1 -  у 

виданнях Украши, включених до м1жнародних наукометричних баз, 1 виданнях 

шоземних держав); 11 публжацш в 1нших виданнях. Загальний обсяг 

публ1кащй становить 6.11 друк. арк., з яких особисто авторов! нал ежить 

5.91 друк. арк.

6. Теоретична цшшсть та практична значугщсть наукових 

результате.

Результати досл1дження мають як теоретичну, так 1 практичну 

значуицсть. Вони розвивають науков1 основи моделювання перюдичних 

процес1в в економ1ц1, розширюють меж1 п1знання предмету досл1Дження. 

Практичне значения отриманих результат1в 1 висновюв полягае у тому, що 

побудоваш на IX основ! пщходи, алгоритми, рекомендаци спроможн1 

П1двищити ефективн1сть функцюнування економ1чних об'ект1в.

Основн1 результати дослщження реал1зоваш у практичн1й д1яльност1 

ТзОВ «Дженерал Менеджмент» (довщка № 12/06/2018 вщ 12.06.2018 р.) та

5



ТзОВ «Украшська меблева марка» (довщка № 18 вщ 07.06.2018 р.). Також 

результати дослщження впроваджеш у навчальний процес кафедри економшл 

та шформацшних технологш Льв1вського навчально-наукового шституту 

ДВНЗ «Ушверситет банювсько!' справи» при викладанш дисциплш: 

«Дослщження операцш», «Модел1 економ1чно1 динамжи» та «Економ1чна 

юбернетика» (довщка № 02-20-015/283 вщ 07.06.2018 р.).

7. ДискуС1ЙН1 питания та основш зауваження.

Не заперечуючи важливють та оригшальнють дисертацшно!' роботи 

Циганчука Р. О., доцшьно зупинитись на певних дискусшних моментах:

1. Задля бшыно‘1 обгрунтованост1 роботи, автору було б доцшьно ще 

бшыи детально розглянути типи моделей, яю в1дповщають р1зним процесам, 

що розвиваються в час1 (с. 52).

2. Запропонована концепщя моделювання пер1одичних процес1в в 

економщц звичайно сприятиме пщвищенню економ1чно1 ефективноеп 

функц1онування економ1чних об’ект1в, але слушно було б детальшше описати 

взаемозв'язок м1ж и окремими р1внями (с. 93, 94).

3. Автором вказано на переваги щодо застосування закладених у 

концепщю моделей 1 метод1в, але не зовс1м зрозумшо ким щ модел1 можуть бути 

використаш, тобто недостатньо описан1 механ1зми гх застосування 1 

впровадження.

4. При висв1тленн1 моделювання пер1одичних процес1в в економ1щ 

методом крайово! задач1, автором наводяться частинш випадки крайових умов, 

яю визначають в1дпов1дн1 класичн1 крайов1 задачг, але не вказуеться де щ задач1 

використовуються пщ час анал1зу функц1онування економ1чних об'ект1в 

(с. 132, 133).

5. При розв'язуванш крайово!' задач1 на основ1 модел1 вир1внювання щн 

економгчних об’екНв, варто бшын детально описати чому приймаеться, що 

визначальш величини дор1внюють нулю (с. 167), задля кращого розумшня 

алгоритму розв'язку задачи

**
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6. Для кращого розумшня, варто було б детальшше описали процес 

формування системи р1внянь нев’язок при розв’язанш крайовоТ задач1 на основ1 

модел1 вир1внювання цш економ1чних об’екпв (с. 171).

Висловлеш дискусшш моменти не знижують позитивно!' оцшки 

теоретичного та практичного значения результаНв дисертацшно! роботи 

Циганчука Р. О.

8. Ощнка щентичност1 змнсту автореферату 1 основних положень 

дисертацп.

Наведеш в автореферат! науков1 положения, висновки та рекомендацп 

повн1стю розкрито та науково обгрунтовано в дисертацп. Змют автореферату 

щентичний основним положениям дисертацшно!' роботи.

9. Загальний висновок.

Дисертацшна робота Циганчука Романа Олеговича «Моделювання 

перюдичних процес1в в економ!ц1» е завершеною орипнальною науковою 

працею, яка присвячена вир1шенню актуально!' науково! та практично! 

проблеми щодо моделювання перюдичних процеав в економщг Автореферат 

дисертацп вщображае ус! науков1 положения, що захищаються.

Подана до захисту дисертащя написана науковим стилем, матер1ал 

викладений у лопчнш посл!довност1, висновки науково обгрунтоваш та 

шдтверджуються результатами дослщження.

Результати дисертацшно! роботи доповщались автором 1 

обговорювались на науково-практичних конференщях 1 вщображеш у наукових 

публ1кац1ях.

На пщстав! викладеного можна зробити висновок, що за сво!м змютом, 

оформлениям, актуальн1стю, глибиною вир1шення наукових проблем, 

дисертащя Циганчука Романа Олеговича на тему «Моделювання перюдичних 

процес1в в економщЬ) вщповщае вимогам МОН Украши до дисертацш на 

здобуття наукового ступеня кандидата економтчних наук, зокрема пунктам 9,

«*■
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11, 12 «Порядку присудження наукових ступешв», затвердженого Постановою 

Кабшету Мшютр1в УкраТни № 567 вщ 24.07.2013 р. (31 змшами та 

доповненнями), а и автор, Циганчук Роман Олегович, заслуговуе на 

присудження йому наукового ступеня кандидата економ1чних наук за 

спещальшстю 08.00.11 -  математичш методи, модел1 та шформацшш 

технологи в економщг

Оф1ц1йний опонент:
доктор ф1зико-математичних наук, професор, 
професор кафедри документознавства 
та шформацшно1 Д1яльност1 в економ1чних системах 
Вищого навчального закладу Укоопсшлки 
«Полтавський ушверситет економ!ки 1 торпвлЬ> Л. М. Колечюна


