
 



Вибраний напрям досліджень відповідає пріоритетним положенням, що 

визначені Законом України “Про основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року” (від 21.12.2010 р. 

№2818-VI), Постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р.” (від 

6.08.2014 р. №385). 

Дисертаційна робота тісно пов’язана з науково-дослідними роботами, 

що виконувалися у Полтавському національному технічному університеті 

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 з науковими дослідженнями Полтавської 

державної аграрної академії, зокрема «Напрямки розвитку і підвищення 

економічної ефективності малих форм аграрного господарювання, їх 

матеріально-технічного, фінансового та інформаційно-консультаційного 

забезпечення», «Розвиток АПК на основі раціонального 

природокористування». 

 

1. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність і наукова новизна. 

Основні наукові положення, висновки і пропозиції дисертаційного 

дослідження Самойлік М.С. є достатньо обґрунтованими і достовірними, про 

що свідчать коректно застосовані методи дослідження, значна кількість 

використаної наукової літератури та широкий обсяг проаналізованої 

первинної фінансово-аналітичної та офіційної статистичної інформації. У 

процесі підготовки дисертаційної роботи опрацьовано 320 наукових джерел, 

серед яких нормативно-правові документи, праці провідних науковців з 

означеної проблематики, статистичні джерела, результати вибіркових 

обстежень. 



Наукову новизну дисертаційного дослідження визначають такі 

теоретико-методологічні і практичні результати: 

1. Сформовано теоретико-методологічні основи формування 

ресурсно-екологічної безпеки регіону на засадах гармонізації відносин 

природи і суспільства та поєднання імперативів щодо збереження і 

відновлення стану навколишнього природного середовища; матеріально-

енергетичного балансу території, ресурсозбереження, ресурсозаміщення та 

залучення відновлювального потенціалу у господарський обіг; зменшення 

техногенного впливу на здоров’я населення як прояву екзогенних і 

ендогенних загроз ресурсно-екологічної безпеки (с. 41-48, 123-127); 

2. Розроблено концептуальні засади управління ресурсно-екологічною 

безпекою на основі збалансування інтересів влади, бізнесу та населення, що 

включають сукупність загальних та специфічних принципів управління, 

методичні підходи щодо оцінювання ефективності управління процесами 

ресурсозбереження та ресурсовідновлення і вибору інструментарію реалізації 

конкретних рішень на кожному етапі формування та залучення 

відновлювального потенціалу ресурсно-екологічної безпеки у замкнутий 

цикл використання матеріально-енергетичних ресурсів регіону (с. 37-41; 114-

116); 

3. Запропоновано модель управління ресурсно-екологічною безпекою, 

яка дозволяє розв’язувати поставлені завдання оптимізації розвитку системи 

забезпечення ресурсно-екологічної безпеки за заданої множини змінних і 

параметрів стану для конкретного типу життєвого циклу сировини на основі 

збалансування екологічних та економічних критеріїв, реалізація якої 

дозволила сформувати систему прийняття управлінських рішень із вибору 

пріоритетних стратегій екологічно безпечного розвитку економіки регіону 

(с. 149-174); 

4. Обґрунтовано диференційований підхід до формування 

організаційно-економічного механізму управління РЕБ на регіональному 

рівні, який передбачає вибір оптимальних інструментів, методів і фінансово-



економічних заходів забезпечення ресурсно-екологічної безпеки з 

урахуванням наявних регіональних особливостей  (с. 268-299); 

5. Розроблено методичні засади комплексної оцінки ефективності 

управління ресурсно-екологічною безпекою на регіональному рівні, які 

включають формування адаптивної моделі оцінювання на основі визначення 

інтегрального показника ефективності управління в цій сфері з урахуванням 

економічних, екологічних та соціальних критеріїв; прогнозування стану 

ресурсно-екологічної безпеки регіону за допомогою визначення факторних 

навантажень, які найбільше впливають на ресурсно-екологічну безпеку 

(с. 131-147); 

6. Сформовано універсальну методику бальної оцінки ефективності 

заходів забезпечення РЕБ у регіоні для відбору інноваційно-інвестиційних 

проектів по їх економічній і екологічній значимості, яка дозволяє 

оптимізувати розподіл обмеженого обсягу фінансових коштів, що 

вкладаються одночасно у певний період часу у природоохоронні заходи, з 

максимальним  синергічним ефектом (с. 177-190); 

7. Запропоновано концептуальні засади кластерної політики забезпечення 

РЕБ, що базуються на визначенні та взаємоузгодженні відповідних структурних 

елементів кластеру, активній участі регіональних органів влади у діагностиці 

кластерів, підтримці кластерних ініціатив з урахуванням інноваційного й 

інфраструктурного потенціалу регіону і суб’єктів господарювання, та які 

сприяють розвитку екологоорієнтованих підприємств та екобізнесу (302-

321); 

8. Обгрунтовано наукові засади формування регіональної політики 

забезпечення ресурсно-екологічної безпеки, що базуються на принципах 

системності, вертикальної інтеграції, самоорганізації, синергетичного 

розвитку, збалансування інтересів та дій суб’єктів управління ресурсно-

екологічною безпекою на регіональному та міжрегіональному рівнях, 

поєднання ринкового і державного регулювання, ресурсозбереження й 

ресурсовідновлення (с. 91-102; 357-361; 373-376); 



9. Розроблено методичні підходи до оцінювання ризику здоров’ю 

населення від забруднення довкілля та його впливу на соціально-

економічний розвиток регіону, які включають систему одночасних 

економетричних рівнянь, які характеризують екологічні (рівень техногенного 

навантаження на атмосферне повітря, водне середовище та грунти), 

економічні (ВРП, територіальне розміщення продуктивних сил), та соціальні 

(рівень бідності, захворюваність і смертність населення, рівень медичних 

послуг) чинники, прогноз соціально-економічного розвитку регіону за різних 

сценаріїв у залежності від рівня екологічного ризику (с. 194-204; 208-221); 

10. Обґрунтовано концептуальні засади  нової парадигми регіонального 

саморозвитку, що збагачена у частині підвищення конкурентоспроможності 

регіону за рахунок залучення відновлювального потенціалу ресурсно-

екологічної безпеки у господарський обіг й перетворення цього процесу на 

системний, що базується на використанні фундаментальних законів, 

принципів, правил гарбології і теорії економічного зростання та здатний 

супроводжуватися виникненням синергетичних ефектів (с. 49-61; 87-90; 128-

130; 384-388). 

11. Розроблено методичні підходи до інвестиційного проектування у 

системі управління ресурсно-екологічною безпекою на регіональному рівні, 

які включають 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. 344-355). 

 Викладені результати дослідження в сукупності вирішують 

важливу наукову і прикладну проблему щодо розробки теоретико-

методологічних засад формування системи управління ресурсно-екологічною 

безпекою на регіональному рівні та практичних рекомендацій щодо 

підвищення його ефективності. 

 

 



2. Зміст і завершеність дисертації. 

Дисертаційна робота Самойлік Марини Сергіївни на тему  «Теоретико-

методологічні засади управління ресурсно-екологічною безпекою на 

регіональному рівні» має завершений характер, містить авторські теоретичні 

і прикладні розробки. 

У дисертації на основі мультидисциплінарного підходу щодо 

гармонізації відносин природи й суспільства та імплементації екологічного 

імперативу до цілей і завдань соціально-економічного розвитку розкрито 

сутність і структуру ресурсно-екологічної безпеки регіону (с. 115-122). 

Автором дисертації істотно поглиблено понятійно-категоріальний апарат 

регіональної системи забезпечення ресурсно-екологічної безпеки (с. 32-37), а 

також розроблено еколого-економічну модель забезпечення ресурсно-

екологічної безпеки, реалізація якої дає змогу підібрати комплекс 

управлінських рішень на основі збалансування обраних критеріїв розвитку 

регіону та створює передумови для переходу країни на екологоорієнтовану 

модель розвитку (155-174). У даному контексті автором обґрунтовано 

концептуальні засади нової парадигми регіонального саморозвитку у 

контексті змін суспільних цінностей, практичне втілення положень та 

настанов якої забезпечує підвищення конкурентноспроможності регіонів за 

рахунок розкриття інноваційно-інвестиційного відновлювального потенціалу 

РЕБ і створює передумови для розвитку екологоорієнтованих ринків та 

системи екобізнесу (с. 50-51, 129-130).  

У дисертації розроблено теоретико-методологічні та методичні основи 

формування та реалізації регіонального управління ресурсно-екологічною 

безпекою, що включає комплекс нових підходів і концепцій управління щодо 

інтеграції інтересів суспільства у систему стратегічних цільових орієнтирів 

екологоорієнтованого соціально-економічного розвитку регіонів (с. 58-62, 

124-130). До вагомих здобутків автора можна віднести розробку 

концептуальних засад залучення відновлювального потенціалу ресурсно-

екологічної безпеки у замкнутий цикл матеріально-енергетичної сировини, 



що розширює ресурсну базу регіону  та сприяє підвищенню ефективності 

розвитку соціально-економічної системи (с. 39-46, 151). Заслуговує на увагу 

також авторський методичний підхід до оцінювання ефективності управління 

ресурсно-екологічною безпекою регіонів, реалізація якого дозволяє виявити 

особливості та тенденції розвитку даної системи і скорегувати фінансові 

потоки, які спрямовані на фінансування природоохоронних 

ресурсозберігаючих заходів з урахуванням виявлених регіональних 

диспропорцій (с. 134-145). 

У дисертації доведено доцільність створення регіональних систем 

забезпечення РЕБ, які мають враховувати загальнодержавний, регіональний 

та локальний формат забезпечення економічної безпеки з притаманними 

кожному рівню особливостями прояву ресурсно-екологічних ризиків та 

загроз (с. 242-244, 261-264). У даному контексті розроблено оптимізаційну 

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. 247-253). 

Дисертантом детально опрацьовано та запропоновано класифікацію 

загроз та ризиків ресурсно-екологічної безпеки, досліджено їх вплив на 

соціально-економічний розвиток регіону (с. 125-127, 195-210). Розроблено 

авторську 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. 212-218). У дисертації встановлено обернену залежність між 

рівнями економічної та ресурсно-екологічної безпеки, що доводить не тільки 

суттєвий вплив екологічного чинника на регіональну диференціацію 

соціально-економічного розвитку та умови проживання населення, а й 



необхідність його врахування як при дослідженнях економічної безпеки 

регіонів, так і при розробці регіональної політики (с. 234-236). 

Важливим здобутком дисертанта також слід вважати  методичні 

підходи до інвестиційного проектування у системі управління ресурсно-

екологічною безпекою на регіональному рівні, що включають оцінювання 

економічної ефективності функціонування об’єктів у даній сфері з 

урахуванням екологічних втрат, практична реалізація яких дозволила 

обґрунтувати комплекс заходів інвестиційного забезпечення ресурсно-

екологічної безпеки з урахуванням регіональної специфіки (с. 182-187,               

347-355). Автором обґрунтовано напрями оптимізації організаційної структури 

управління ресурсно-екологічною безпекою (с. 285-290, 302-304, 317) та 

підходи щодо активізації міжрегіональної співпраці у розв’язанні стратегічних 

пріоритетів розвитку територій (с.106-107), 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. 310-316).  

У дисертаційній роботі запропоновано 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, направлених на отримання економічного 

ефекту за рахунок реалізації заходів економічного стимулювання 

екологоорієнтованої діяльності та управлінських дій з боку держави, що 

забезпечують включення екстерналій у ринкові відносини (с. 367-384 292-

299). Розроблено соціально-економічний механізм реалізації концепції 

екологічного маркетингу у системі управління ресурсно-екологічною 

безпекою регіону, який включає комплекс маркетингових заходів 

забезпечення РЕБ  у регіоні відносно всіх учасників даної системи з 

урахуванням екологічної та просвітницької компонентів (с. 325-340). 



Дисертантом розроблено науково-прикладні положення формування 

регіональної політики управління РЕБ, реалізація яких має забезпечити 

синергетичний ефект шляхом  їх взаємозв’язку із завданнями, цілями та 

забезпечувальними заходами розвитку регіону (95-98, 373-379), 

запропоновано підходи до формування регіональної адаптивної стратегії 

управління РЕБ на комплексній основі та визначено етапи її реалізації (108-

111, 356-362). Доведено, що важливим етапом розробки та реалізації стратегії 

управління РЕБ у регіоні є врахуванням цілей та напрямів міжрегіональної 

співпраці у даній сфері (364-367), виходячи з цього сформовано авторські 

підходи до вирішення пріоритетних міжрегіональних проблем у системі 

забезпечення ресурсно-екологічної безпеки, 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. 368-373). 

Дисертація складається зі вступу, п’ятьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел з 320 найменувань та 22 додатків. 

 

 

3. Значення одержаних результатів для науки й практики та 

рекомендації щодо їх можливого використання. 

Практична значимість наукових результатів дисертаційного 

дослідження полягає у тому, що основні його теоретико-методологічні 

положення й висновки є основою для вирішення нагальних проблем 

забезпечення ресурсно-екологічної безпеки та надають можливість 

сформувати напрями й ефективні механізми реалізації управління ресурсно-

екологічною безпекою на регіональному рівні. Основні положення 

дисертаційного дослідження доведено до рівня методичних розробок та 

практичних рекомендацій щодо розроблення регіональної політики та вибору 

стратегій забезпечення ресурсно-екологічної безпеки, реалізація яких 



створює передумови для переходу країни на екологоорієнтовану модель 

розвитку. 

Отримані в дисертаційній роботі результати і пропозиції щодо 

формування системи управління ресурсно-екологічною безпекою  на 

регіональному рівні використані у практичній роботі Департаменту 

економічного розвитку Полтавської облдержадміністрації; Департаменту з 

питань нафтогазового комплексу, промисловості, екології та природних 

ресурсів Полтавської облдержадміністрації, Департаменту агропромислового 

розвитку Полтавської облдержадміністрації. Розроблені автором 

методологічні засади формування та розвитку ринку вторсировини, а також  

комплекс маркетингових заходів забезпечення ресурсно-екологічної безпеки 

враховані під час реалізації міжнародних проектів «Впровадження системи 

заходів, стимулюючих активність місцевої громади, в сфері поводження з 

відходами на прикладі м. Лубен», «Розвиток місцевих ініціатив у сфері 

безпечного й раціонального поводження з твердими побутовими відходами у 

Шишацькому районі Полтавської області». 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. 

Одержані результати дослідження знайшли відображення у Стратегії 

регіонального розвитку Полтавської області на період до 2020 року щодо 

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. 

Теоретико-методологічні положення дисертаційного дослідження 

використано у навчальному процесі Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка та Полтавській державній аграрній 

академії, а також при розробці Галузевого стандарту вищої освіти освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 8.04010602 «Прикладна 

екологія та збалансоване природокористування (за галузями)». 

 

 

4. Повнота викладу результатів дослідження в опублікованих 

працях. 

Теоретичні положення і практичні рекомендації, викладені у 

дисертації, достатньо повно відображені в авторських публікаціях. За 

результатами проведеного дослідження опубліковано 61 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. 

У списку опублікованих праць за темою дисертації зазначено 

особистий внесок автора в наукові праці у співавторстві. 

 

 

5. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

Позитивно оцінюючи результати проведених дисертантом досліджень, 

слід зазначити деякі дискусійні положення. 

1. Виходячи з необхідності комплексного дослідження 

регіонального управління ресурсно-екологічною безпекою, було б бажаним 

більш глибше дослідити його соціальну складову, адже першопричиною всіх 

ресурсно-екологічних проблем є свідомість населення, що потребує 



формування як на державному, так і регіональному рівні комплексної 

системи екологічної освіти та виховання. 

2. У роботі автором приділено значну увагу впливу екологічного 

ризику на соціально-економічний розвиток регіону, дослідженню зв’язків 

між захворюванням населення та екологічними чинниками, у той же час, 

враховуючи актуальність даного питання, доречно було б запропонувати 

напрями  передбачення та нівелювання виникнення екологічно обумовлених 

захворювань населення як прояву екзогенних і ендогенних загроз ресурсно-

екологічної небезпеки. 

3. Відмічаючи як позитивне те, що у розділі 1.2 запропоновано 

напрями подолання конфліктності цілей суб’єктів управління РЕБ на 

регіональному рівні, не можна, однак, не підкреслити, що висновки були б 

більш переконливими, якщо результати системного аналізу щодо інтеграції 

різних інтересів влади, населення та бізнесу у системі забезпечення 

ресурсно-екологічної безпеки автор проілюстрував саме в основній частині 

дисертації, а не в додатках. 

4. У четвертому розділі автором запропоновано концептуальні 

засади кластерної політики забезпечення ресурсно-екологічної безпеки у 

регіоні, які сприяють розвитку екологоорієнтованих підприємств та 

екобізнесу. У той же час, враховуючи соціальну значимість розвитку даної 

сфери, робота значно б виграла, якщо автором було б більш детально 

досліджено вплив  глобалізаційних процесів на вітчизняні 

екологоорієнтовані ринки. 

5. У п’ятому розділі автором обґрунтовано доцільність введення 

комплексних (територіальних) нормативів утворення відходів виробництва і 

споживання, лімітів на їх розміщення для території в цілому. У той же час 

бажано було б довести дані рекомендації до практичних розробок, з чітко 

визначеним механізмом їх впровадження. 



Разом з тим, висловлені зауваження і побажання стосуються окремих 

питань досліджуваної теми і не змінюють загальної позитивної оцінки 

дисертаційної роботи. 

 

7. Відповідність дисертації встановленим вимогам. 

За змістом та оформленням дисертаційна робота Самойлік Марини 

Сергіївни на тему  «Теоретико-методологічні засади управління ресурсно-

екологічною безпекою на регіональному рівні» відповідає вимогам  пунктів 

9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника» (затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. №567), а також 

паспорту спеціальності, за яким виконана робота. 

Дисертаційну роботу виконано на належному науковому рівні, вона 

містить нові, науково обґрунтовані результати. Структура дисертації логічна, 

матеріал викладено послідовно, діловою мовою. 

Викладені у дисертації основні положення, висновки і рекомендації є 

особистим досягненням автора. Його конкретний особистий внесок у спільні 

наукові роботи визначено у переліку основних опублікованих робіт за темою 

дисертації. 

Автореферат роботи є ідентичним до положень дисертації, розкриває її 

зміст і не містить інформації, відсутньої в дисертації. 

 

8. Загальний висновок. 

Дисертаційна робота Самойлік Марини Сергіївни на тему «Теоретико-

методологічні засади управління ресурсно-екологічною безпекою на 

регіональному рівні» є самостійною, завершеною науковою працею, що 

містить нові методологічні і прикладні результати проведених досліджень у 

галузі розвитку продуктивних сил і регіональної економіки, що у сукупності 

вирішують важливу наукову проблему, яка полягає у розробці науково- 

 



 

 


