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шляхів покрашення стану з позиції забезпечення умов самовідтворення 

регіональних економічних систем. У свою чергу, такий підхід обумовлює 

активізацію діяльності щодо підвищення результативності за рахунок 

всебічного використання природно-ресурсного потенціалу регіонів. З 

визначених позицій, особливої уваги потребує проблемне питання 

упорядкування управлінських рішень щодо забезпечення ресурсно-екологічної 

безпеки регіонів у парадигмі формування нових господарських відносин. Тут 

мається на увазі розкриття можливостей що є прихованими у просторі 

взаємодії влади, бізнесу та суспільства. Виходячи з цих міркувань, тема 

дисертаційної роботи, що обрана Самойлік Мариною Сергіївною, є безумовно 

актуальною та своєчасною, тому що привносить відповідного динамізму у 

методи обґрунтування адекватних управлінських дій. Більш того, якщо 

економіку розглядати в якості процесу упорядкування відносин між людиною 

та природою. Необхідно також підкреслити, що обраний автором дисертації 

напрям досліджень відповідає мейнстриму регіональної політики, закріпленої 

як на національному рівні відповідними Законами України, так і на 

міжнародному рівні, зокрема, Новою європейською стратегією «Європа 2020». 

 

2. Зв'язок дисертаційного дослідження з науковими програмами та 

пріоритетними напрямами розвитку науки 

 

Дисертаційне дослідження дійсно безпосередньо пов’язане з науковими 

дослідженнями Полтавського національного технічного університету 

імені Юрія Кондратюка, а саме «Інноваційно-інвестиційні механізми реалізації 

стратегії соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах світової 

фінансово-економічної кризи», «Економічна ефективність та соціальна 

стабільність розвитку регіонів в системі забезпечення економічної безпеки 

України», а також є складовою частиною науково-дослідницьких робіт, що 

виконувалися в Полтавській державній аграрній академії, зокрема «Напрямки 

розвитку і підвищення економічної ефективності малих форм аграрного 

господарювання, їх матеріально-технічного, фінансового та інформаційно-
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консультаційного забезпечення», «Розвиток АПК на основі раціонального 

природокористування». 

 

3. Наукова новизна одержаних результатів 

Наукова новизна результатів дисертаційної роботи охоплює сукупність 

теоретичних положень, методичних підходів і практичних рекомендацій що 

зорієнтовані на вирішення проблеми формування ефективної системи 

управління ресурсно-екологічною безпекою з урахуванням стратегічних 

орієнтирів розвитку регіонів України. 

До головного елементу що визначає наукові здобутки автора дисертації 

дійсно слід віднести сформоване у роботі теоретико-методологічне підґрунтя 

виокремлення ресурсно-екологічної безпеки як  складової економічної 

безпеки, котра поєднує екологічно безпечний економічний розвиток, 

ресурсозбереження та ресурсовідновлення, охорону навколишнього 

природного середовища та населення від ресурсно-екологічних ризиків і 

загроз через баланс матерії й енергії в системі двосторонніх відношень 

економічних та екологічних систем. 

Важливим є акцент який зроблено автором дисертації відносно 

трактування ключових категорій. Зокрема, на основі узагальнення і 

систематизації існуючих підходів визначено сутнісні ознаки ресурсно-

екологічної безпеки як діяльності, що орієнтована на досягнення балансу 

енергії та матерії у системі динамічної рівноваги соціально-економічної та 

природної систем. При цьому суттєвою рисою є визначення шляхів  

комплексного раціонального використання природних ресурсів на засадах 

спрямування ресурсозбереження та ресурсовідновлення на отримання бажаних 

економічних та екологічних ефектів у рамках концепту сталого розвитку 

регіональної соціально-економічної системи (с. 27-34). Саме у такому ракурсі 

у дисертації запропоновано теоретико-методологічні підходи до формування 

ресурсно-екологічної безпеки регіону на засадах поєднання екологічних, 

економічних, технологічних і соціальних імперативів (с. 34-40). 
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Безумовно цінним є обґрунтування концептуальних засад формування 

системи управління ресурсно-екологічною безпекою регіону, що ґрунтуються 

на принципі замкнутого циклу використання матеріально-енергетичного 

потенціалу регіону. Тут цікавими, з наукової точки зору, є пропозиції щодо 

формування інструментарію реалізації конкретних рішень у послідовності 

етапів ієрархічного алгоритму залучення первинних та вторинних ресурсів у 

господарський обіг за рахунок визначення балансу інтересів влади, бізнесу та 

населення (с. 108-123). Суттєвим є авторське бачення щодо формування 

регіональної політики з позицій забезпечення ресурсно-екологічної безпеки, 

що базуються на принципах системності, вертикальної інтеграції, 

самоорганізації, синергетичного розвитку, збалансування інтересів суб’єктів 

управління на регіональному та міжрегіональному рівнях, поєднання ринкових 

та державних методів регулювання, ресурсозбереження й ресурсовідновлення 

(с. 87-92; 363-364; 371-374). 

Вагомими є теоретичні погляди автора дисертації щодо формування  

регіональної еколого-орієнтованої економіки, саме в частині підвищення 

конкурентоспроможності регіону за рахунок залучення відновлювального 

потенціалу ресурсно-екологічної безпеки у господарський обіг й перетворення 

цього процесу на системний. Тобто зроблено наголос на необхідність 

створення передумов для розвитку екологічного підприємництва та 

перетворення його на реального учасника інноваційно-інвестиційних процесів 

(с. 33-37; 97-98; 144). Логічними є пропозиції теоретичного спрямування щодо 

покращення інвестиційного проектування у системі управління ресурсно-

екологічною безпекою на регіональному рівні, включаючи елементи 

оцінювання економічної ефективності функціонування об’єктів у даній сфері з 

урахуванням екологічних втрат, а також оцінку енерго- та ресурсоємності на 

всіх етапах життєвого циклу вторинної сировини (с. 341-354). 

Важливим є авторське дослідження генезису екзогенних і ендогенних 

загроз ресурсно-екологічної безпеки, а також їх впливу на соціально-

економічний розвиток регіону (с. 120-121; 186-203). Це дало змогу дисертанту 
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удосконалити методичні засади комплексної оцінки ефективності управління 

ресурсно-екологічною безпекою на регіональному рівні з урахуванням 

причинно-наслідкового зв’язку існуючих загроз РЕБ та соціально-

економічного розвитку регіону (с. 128-138). Для оцінки впливу екологічного 

чинника на соціально-економічний розвиток регіону автором розроблено 

адаптивну модель, яка відображає взаємозалежності в системі відносин 

«людина-середовище» та включає систему одночасних економетричних 

рівнянь, що характеризують екологічні, економічні, соціальні фактори, на 

основі якої здійснено прогноз соціально-економічного розвитку регіону за 

різних сценаріїв у залежності від рівня екологічного ризику (с. 204-212). 

Значну наукову та практичну цінність складає запропонована 

дисертантом модель управління ресурсно-екологічною безпекою, яка дозволяє 

розв’язувати поставлені завдання оптимізації розвитку системи забезпечення 

РЕБ при заданій множині змінних і параметрів стану для конкретного типу 

життєвого циклу сировини при збалансуванні еколого-економічних критеріїв, 

включаючи обґрунтування системи інструментальної підтримки і прийняття 

управлінських рішень із вибору пріоритетних стратегій екологічно безпечного 

розвитку економіки регіону (с. 146-167). 

Заслуговує на увагу також диференційований підхід до формування 

організаційно-економічного механізму управління ресурсно-екологічною 

безпекою на регіональному рівні, який передбачає вибір оптимальних 

інструментів, методів і фінансово-економічних заходів з урахуванням наявних 

регіональних особливостей, реалізація якого дозволяє зменшити територіальну 

диференціацію регіонів за рівнем загроз ресурсно-екологічного характеру 

(с. 260-292). Низка важливих положень стосується оптимізації організаційної 

структури управління РЕБ та підходів щодо кластерної політики забезпечення 

ресурсно-екологічної безпеки у регіоні, які враховують інноваційний, 

інфраструктурний та підприємницький потенціал регіону й сприяють розвитку 

еколого-орієнтованих підприємств та екобізнесу (с. 294-315). Слід згадати й 

розроблений автором дисертації соціально-економічний механізм реалізації 

концепції екологічного маркетингу у системі управління ресурсно-
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екологічною безпекою регіону, який включає комплекс маркетингових заходів 

забезпечення РЕБ у регіоні відносно всіх учасників даної системи з 

урахуванням екологічної та просвітницької складових (с. 320-336). 

Прикладну значущість проведеного дослідження підсилюють рекомендації 

автора щодо формування адаптивної стратегії управління ресурсно-

екологічною безпекою, що включають цілі, завдання, заходи, ресурси, терміни 

здійснення, узгоджені з інноваційними пріоритетами соціально-економічного 

розвитку регіону, механізми та інструменти її реалізації (с. 102-105; 355-361). 

У даному контексті дисертантом у системному вигляді представлено цільові 

напрями, план дій та етапи виконання регіональної програми управління РЕБ, 

а також обґрунтовано алгоритм її реалізації з урахуванням організаційно-

технологічних методів оптимізації процесу забезпечення РЕБ на евристичній 

основі (с. 375-390). 

 

4. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Основні наукові положення, висновки і рекомендації, що містяться в 

дисертації, достатньою мірою обґрунтовані та достовірні. Методологічні 

засади на яких базуються дисертант, є адекватними проблемі, та поставленим 

завданням. Дослідницький апарат якій використовує автор дисертації дійсно 

спирається на загально визначену парадигму наукового пізнання, включаючи 

методи: наукової абстракції; порівняння; системного аналізу; економіко-

статистичного аналізу; економіко-математичного моделювання; факторного та 

кластерного аналізу, прогнозування, картографування. Підґрунтям 

достовірності отриманих результатів є безперечно велика кількість 

опрацьованих наукових літературних джерел, а також широкий обсяг 

первинної фінансово-аналітичної та офіційної статистичної інформації. Слід 

також відмітити, що результати дослідження представлені формально-

аргументованим викладенням матеріалу. 

Про достовірність сформульованих наукових положень, висновків та 

пропозицій свідчить їх використання автором при підготовці наукових 
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доповідей, апробація на наукових конференціях, впровадження отриманих 

наукових результатів у практику, що підтверджено відповідними актами про 

прийняття й використання результатів дисертаційного дослідження. 

 

5. Значущість результатів дисертаційного дослідження для науки і 

практики, рекомендації щодо їх подальшого використання 

Теоретична значимість результатів дисертаційної роботи полягає у тому, 

що вони суттєвим чином впливають на загальний розвиток міждисциплінарної 

теорії та методології забезпечення ресурсно-екологічної безпеки. Практична 

цінність отриманих результатів полягає у їх доведенні до рівня методичних 

розробок та практичних рекомендацій щодо формування загальної 

регіональної політики, а також розробки стратегій забезпечення ресурсно-

екологічної безпеки, з метою створення передумов для переходу на еколого-

орієнтовану модель розвитку.  

Важливим є те, що одержані результати дослідження знайшли широке 

відображення у ряді проектів, зокрема: Стратегії регіонального розвитку 

Полтавської області на період до 2020 року, у контексті обґрунтування 

стратегічних цілей і пріоритетних напрямів забезпечення РЕБ у регіоні та 

механізмів їх реалізації; Регіональній програмі охорони довкілля, 

раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2012 – 

2015 рр., де застосовано результати комплексного оцінювання ефективності 

управління ресурсно-екологічною безпекою у регіоні; Регіональній цільовій 

програмі розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення 

басейну річки Дніпро у Полтавській області на період до 2021 року, де 

використано пропозиції до вибору напрямків та заходів забезпечення 

екологічної безпеки водного середовища у регіоні.  

Крім того, слід підкреслити, що розроблені методичні підходи до 

оцінювання еколого-орієнтованих інвестиційних проектів використовуються 

Департаментом економічного розвитку Полтавської облдержадміністрації, а 

оптимізаційні моделі й алгоритми забезпечення ресурсно-екологічної безпеки 

застосовуються у роботі Департаменту з питань нафтогазового комплексу, 
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промисловості, екології та природних ресурсів Полтавської 

облдержадміністрації. В той же час, комплекс заходів щодо зменшення 

техногенного навантаження на земельні ресурси застосовується у роботі 

Департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації, 

а методологічні засади формування та розвитку ринку вторсировини враховані 

під час реалізації європейського проекту Міжнародного фонду «Відродження» 

та фонду Східна Європа «Впровадження системи заходів, стимулюючих 

активність місцевої громади, в сфері поводження з відходами на прикладі 

м. Лубен». Доцільно відмітити також, що комплекс маркетингових заходів 

забезпечення РЕБ у регіоні використано у процесі здійснення державного 

проекту «Розвиток місцевих ініціатив у сфері безпечного й раціонального 

поводження з твердими побутовими відходами у Шишацькому районі 

Полтавської області». Важливим є і те, що методичні підходи до оцінки 

екологічного ризику здоров’ю населення, а також оцінювання ефективності 

заходів забезпечення РЕБ використані у розробці стратегії інноваційно-

інвестиційного розвитку ЗАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна», у ході 

здійснення екологічного аудиту підприємства. 

Безпечно, що значущість результатів дисертаційного дослідження 

підвищується тим фактом, що теоретичні та методичні розробки дисертації 

запроваджені у навчальний процес Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка та Полтавської державної аграрної 

академії  при викладанні дисциплін «Регіональна економіка», «Соціально-

економічна безпека», «Основи міжнародної еколого-економічної діяльності», 

«Екологічний менеджмент», «Регіональна екологія» , «Екологічна безпека», 

«Економічні ризики». 

 

6. Зміст дисертації, її завершеність та оформлення 

Основним результатом наукового дослідження Самойлік М.С. є 

розроблення теоретичних, методологічних і методичних положень, наукових і 

практичних рекомендацій щодо формування системи управління ресурсно-
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екологічною безпекою з урахуванням стратегічних орієнтирів розвитку 

регіонів України. 

У першому розділі автор цілком впевнено обґрунтовує сутність РЕБ 

через баланс енергії та матерії у системі динамічної рівноваги соціально-

економічної та природної систем (с. 26-29; 30-32). Цікавими є запропоновані 

автором теоретико-методологічні засади формування ресурсно-екологічної 

безпеки на основі об’єднання імперативів щодо збереження і відновлення 

стану навколишнього природного середовища; активації залучення 

відновлювального потенціалу у замкнутий цикл використання матеріально-

енергетичних ресурсів, що розширює ресурсну складову розвитку регіону; 

зменшення техногенного впливу на здоров’я населення та ймовірності 

виникнення територіально-локалізованих захворювань (с. 33-40). Дисертантом 

ґрунтовно досліджено концептуальні засади залучення відновлювального 

потенціалу РЕБ у господарський обіг регіону для підвищення ефективності 

розвитку соціально-економічної системи на основі узагальнення світового 

досвіду (с. 34-37; 76-80; 90-91). 

У першому розділі дисертаційній роботі зроблено вірний акцент на тому, 

що необхідною передумовою економічного зростання регіону, покращення 

якості життя населення є ефективне управління ресурсно-екологічною 

безпекою на регіональному рівні, яке має ґрунтуватися на комплексній основі 

(с. 45-50). У даному контексті автором розроблено концептуальні засади 

формування системи управління РЕБ з урахуванням стратегічних орієнтирів 

регіонального розвитку, що ґрунтуються на принципі замкнутого циклу 

використання матеріально-енергетичних ресурсів у регіоні, включають 

методичні підходи до вибору інструментарію реалізації конкретних рішень на 

кожному етапі залучення відновлювального потенціалу РЕБ у господарський 

обіг на основі збалансування інтересів влади, бізнесу та населення (с. 50; 65-69). 

У другому розділі дисертантом вдало, на основі мультидисциплінарного 

підходу сформовано науково-методологічні засади управління РЕБ на регіональному 

рівні (с. 108-119, 123). Зокрема: розроблено класифікацію факторів виникнення 
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загроз та ризиків РЕБ регіону (с. 119-120), здійснено просторову 

структуризацію екзогенних і ендогенних загроз РЕБ різного генезису у 

структурі загроз економічній безпеці регіону (с. 121-122), обґрунтовано 

методологічні принципи та авторський методичний підхід до оцінювання 

ефективності управління РЕБ на регіональному рівні (с. 124-140). Цікавими, 

безумовно, є сформована автором функціонально-предметна модель 

регіонального відтворення природно-ресурсної бази регіону. Привертає увагу 

авторська еколого-економічна модель забезпечення ресурсно-екологічної 

безпеки (с. 144-154), реалізація якої дає змогу розраховувати оптимізаційні 

характеристики управління РЕБ для різних суб’єктів управління РЕБ (с.155-

161), а також підібрати комплекс управлінських рішень на основі 

збалансування обраних критеріїв розвитку регіону та створює передумови для 

переходу країни на екологоорієнтовану модель розвитку (162-167). Заслуговує 

також на увагу авторський підхід до оцінювання ефективності заходів 

забезпечення РЕБ для відбору інноваційно-інвестиційних проектів за їх 

економічною і екологічною значимістю (с. 168-183). 

У третьому розділі дисертантом логічно проведено діагностику ризиків 

та загроз РЕБ за регіонами України і проаналізовано їх вплив на соціально-

економічний розвиток регіону (с. 186-204). Для оцінки впливу екологічного 

чинника на соціально-економічний розвиток регіону автором розроблено 

адаптивну модель, яка відображає взаємозалежності в системі відносин 

«людина-середовище» (с. 204-2109), на основі якої здійснено прогноз 

соціально-економічного розвитку регіону за різних сценаріїв у залежності від 

рівня екологічного ризику (с. 210-212). Ефектною є представлена у третьому 

розділі оптимізаційна модель системи забезпечення РЕБ у залежності від рівня 

територіально-локалізованих утворень з урахуванням регіональної 

інфраструктури даної системи та принципів ефективності прийняття 

управлінських рішень, яка дозволяє за існуючої ситуації й наявних коштах 

підібрати комплекс оптимальних рішень забезпечення ресурсно-екологічної 

безпеки (с. 240-245). У даному контексті автором запропоновано напрями 
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удосконалення управління РЕБ на основі оптимізації еколого-економічних 

критеріїв з урахуванням особливостей регіонального розвитку (с. 224-226, 248-

253).  

У четвертому розділі дисертантом обґрунтовано напрями оптимізації 

організаційної структури управління ресурсно-екологічною безпекою (с. 279-

282, 295-296, 310), а також встановлено доцільність впровадження кластерної 

моделі взаємозв’язку суб’єктів системи управління РЕБ з точки зору 

ефективного використання наявних на відповідній території ресурсів (с. 303-

316). У дисертаційній роботі запропоновано цілком завершений організаційно-

економічний механізм управління РЕБ на регіональному рівні, який є 

диференційованим відповідно до стану ресурсно-екологічної безпеки регіонів, 

передбачає вибір оптимальних інструментів, методів і фінансово-економічних 

заходів з урахуванням наявних регіональних особливостей та ґрунтується на 

принципі поєднання ринкових інструментів та управлінських дій з боку 

держави, що забезпечують включення екстерналій у ринкові відносини (с. 261-

277, 292-299). Слід відмітити те, що автором зроблено акцент на розробці 

соціально-економічного механізму реалізації концепції екологічного 

маркетингу у системі управління ресурсно-екологічною безпекою регіону (с. 

316-336). 

У п’ятому розділі автором дисертації зосереджено увагу на 

обґрунтуванні методичних підходів до інвестиційного проектування у системі 

управління ресурсно-екологічною безпекою на регіональному рівні. Дійсно, їх 

практична реалізація дозволяє обґрунтувати комплекс заходів інвестиційного 

забезпечення ресурсно-екологічної безпеки саме з урахуванням регіональної 

специфіки (с. 341-353). У цьому розділі, дисертантом надано науково 

обґрунтовані прикладні положення формування особливої регіональної 

політики управління РЕБ, реалізація якої має забезпечити синергетичний 

ефект за рахунок гармонізації взаємозв’язків між цілями, завданнями та 

забезпечувальними заходами розвитку регіону (с. 373-375). У цьому руслі, 

запропоновано підходи до формування регіональної адаптивної стратегії 

управління РЕБ на комплексній основі та визначено етапи її реалізації (с. 355-
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362). Важливе практичне значення мають авторські підходи до вирішення 

пріоритетних міжрегіональних проблем у системі забезпечення ресурсно-

екологічної безпеки (363-366), зокрема реабілітації земельних ресурсів та 

повернення їх у господарський обіг регіону з урахуванням таких критеріїв, як 

рівність якості життя населення, мінімізація витрат та ефективність 

використання ресурсів (с. 367-371). У даному контексті сформовано цільові 

напрями, план дій та етапи виконання регіональної програми управління РЕБ, 

обґрунтовано алгоритм її реалізації з урахуванням організаційно-

технологічнічних методів оптимізації заходів забезпечення РЕБ на 

евристичній основі (с. 377-384). 

Слід відзначити що дисертація Самойлік М.С. є завершеним 

дослідженням, яке оформлено відповідно до встановлених вимог. Робота 

відрізняється змістовною насиченістю матеріалу та логічністю його подання. 

Текст супроводжується достатньою кількістю рисунків та таблиць, що 

необхідні для розуміння викладеного матеріалу. У додатках наведено 

матеріали, що містять допоміжні результати дослідження, а також додатки й 

акти про провадження теоретичних і практичних результатів роботи. За 

результатами кожного розділу і загалом в кінці роботи автором зроблені 

ґрунтовні логічні висновки. 

 

7. Повнота викладу наукових положень, висновків та рекомендацій 

дисертаційного дослідження в опублікованих працях та авторефераті 

 

Основні положення дисертаційного дослідження Самойлік Марини 

Сергіївни, отримані результати, висновки та рекомендації достатньо повно 

відображають 61 опублікована наукова праця, серед яких 6 монографій, 30 

статей у наукових фахових виданнях (25 з них одноосібні), та 6 статей у інших 

виданнях. Результати роботи доповідались та обговорювались на 19 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Крім того, 

дисертант є співавтором Галузевого стандарту вищої освіти освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 8.04010602 «Прикладна 

екологія та збалансоване природокористування (за галузями)».  



 13 

Автореферат повною мірою віддзеркалює отримані наукові результати 

дисертаційного дослідження та сформульовані висновки і рекомендації. 

 

8. Дискусійні положення і зауваження 

 Поряд з відзначеними позитивними якостями роботи, які заслуговують 

на увагу, в дисертаційній роботі мають місце дискусійні положення та окремі 

недоліки, стосовно яких слід висловити зауваження. 

1. У першому розділі дисертаційної роботи бажано було б приділити 

увагу більш глибокому розгляду категорії «безпека», а саме розглянути її у 

дочасному вигляді та співставленні з позиції «безпеки» та «небезпеки», що дає 

можливість критичніше проаналізувати наявні теоретичні підходи до 

екологізації регіонального розвитку, та чітко визначитись з тим, які саме 

зовнішні та внутрішні чинники перешкоджають переходу країни на еколого-

орієнтовану модель розвитку. 

2. Наразі визначення напрямів реалізація регіональної політики 

забезпечення ресурсно-екологічної безпеки в Україні доцільно було б зробити 

наголос на загальних тенденціях, притаманних європейському соціально-

економічному простору. Більш того у зв’язку з цим уявляється доречним 

посилення саме тих аспектів, що актуалізують завдання адаптації національної 

системи сучасного управління регіонами до європейських стандартів. 

3. Виходячи з необхідності комплексного дослідження регіонального 

управління ресурсно-екологічною безпекою, бажано було б посилити 

методологічну частину стосовно його оцінки з позиції впливу фінансової 

складової на результативність функціонування всієї соціально-економічної 

системи регіону, що вимагає визначення відповідних акцентів щодо 

формування розгорнутої системи критеріїв.  

4. У п. 4.3 автором обґрунтовано соціально-економічний механізм 

реалізації концепції екологічного маркетингу в системі управління ресурсно-

екологічною безпекою. У той же час, враховуючи актуальність даного 

питання, бажано було б більше уваги приділити питанням гармонізації 

взаємодії влади, бізнесу та населення регіону через визначення сукупності 
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заходів щодо оприлюднення екологоорієнтованих ціннісних орієнтирів 

розвитку. 

5. У п.5.2 дисертантом сформовано засади реабілітації земельних 

ресурсів та повернення їх у господарський обіг регіону, при чому зазначається 

доцільність створення фонду реабілітації забруднених земель із можливістю 

залучення приватних інвестицій. У той же час доречно було б дані 

рекомендації довести до практичних розробок та пропозицій для органів 

виконавчої влади, але також і з урахуванням інтегруючої функції земельних 

ресурсів. Тут мається на увазі, що земельні ресурси слід розглядати не тільки з 

точки зору засобу виробництва, а й як носія екосистемних властивостей 

відповідного територіального простору.  

6. Було б доцільно додати схемі, що подана на рис. 1.6. Управління 

ресурсно-екологічною безпекою регіону у контексті сталого розвитку, 

динамізму за рахунок перенесення блоку «зміст управлінського впливу» вниз, 

розглядаючи його як результат, потрібний для забезпечення сталого розвитку. 

В той же час, блок «загрози РЕБ регіону» перенести наверх і поставити після 

блоку «цільові напрями впливу», таким чином указуючи орієнтир впливу. 

Крім того доцільно вказати зворотній зв'язок, замикаючи процес відтворення 

сталого розвитку. 

7. Не дуже читко, на рис. 5.1. Схема проведення процедури 

комплексного аналізу ризику, відображено процес досягнення результату, хоча 

ідея автора є зрозумілою, оскільки пов’язана із намаганням гармонізувати 

параметри, що характеризують сталий розвиток з параметрами, що визначають 

рівень ризику його досягнення. 

 

Загальний висновок 

Дисертаційна робота Самойлік Марини Сергіївни є завершеним 

науковим дослідженням у галузі розвитку продуктивних сил і регіональної 

економіки, яке являє собою обґрунтований підхід до вирішення проблеми 

наукового і прикладного значення – розробки науково-методологічних та  



 15 
 

 


