
 



умовах світової фінансово-економічної кризи»,  «Економічна ефективність та 

соціальна стабільність розвитку регіонів в системі забезпечення економічної 

безпеки України», воно 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-консультаційного забезпечення», «Розвиток АПК на основі 

раціонального природокористування». 

Основні питання, які досліджувалися за наведеною темою, відображені в 

роботі повністю, відповідають її меті та завданням; це дозволяє стверджувати, 

що поставлені у дисертації завдання розв’язані в повному обсязі.  

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і практичних рекомендацій 

дисертаційної роботи Самойлік М.С. забезпечена тим, що вони отримані на 

основі аналізу діючої системи управління ресурсно-екологічною безпекою на 

рівні регіонів, залучення й обробки статистичних даних, що характеризують 

наслідки регіональної регуляторної політики у даному сегменті управлінського 

впливу, здійснюваного як державними так і регіональними органами влади. 

Значна частина дослідження ґрунтується на творчому опрацюванні, узагальненні 

і осмисленні теоретико-методологічних та практичних положень здійснення 

процесів управління, на основі ґрунтованого опрацювання широкого кола 

наукових публікацій та нормативно-правових актів України із зазначеної 

проблематики. Дисертація Самойлік М.С. відрізняється з-поміж інших робіт, 

присвяченій цій проблемі, тим, що вона містить практичні рекомендації 

вирішення завдань, які постали перед країною і регіонами в її складі внаслідок 

низької результативності діючих механізмів регулювання природокористування 

та збереження довкілля.  

Наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи М.С. 

Самойлік базуються на системному підході до аналізу і діагностики об’єкта 



дослідження. Обґрунтованість та достовірність основних наукових положень, 

отриманих результатів, висновків та сформованих рекомендацій підтверджується 

використанням автором загальнонаукових методів дослідження (наукової 

абстракції та системного підходу, системно-структурного та просторового 

аналізу, економіко-математичного моделювання, факторного і кластерного 

аналізу, картографічного та експертних оцінок), проведеним у роботі ґрунтовним 

аналізом фундаментальних праць вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері 

регулювання процесів відтворення в регіональних економічних системах, 

апробацією основних положень та результатів дослідження на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях і семінарах. 

Дисертація за змістом, сутністю, структурою та оформленням повністю 

відповідає вимогам ДАК МОН молодь спорту України, містить: вступ, три 

розділи, висновки, список використаних джерел, додатки. Вона також 

характеризується логічною і завершеною структурою та послідовною 

побудовою, повною мірою висвітлює зміст визначених розділів. 

 

3. Новизна, теоретична та практична цінність результатів, винесених 

на захист.   

 

Найбільш важливими результатами  дисертаційного дослідження, які 

винесені на захист і становлять наукову новизну є:  

1) сформовано теоретико-методологічні засади формування ресурсно-

екологічної безпеки регіону (п. 1.1., с. 22-42), що включають в себе поєднання 

екологічних, економічних, технологічних і соціальних компонентів, які в 

сукупності дозволяють визначити якісні і кількісні параметри розвитку цієї 

підсистеми економіки регіону; 

2) розроблено теоретико-методологічні підходи щодо формування 

наукової методології управління ресурсно-екологічною безпекою регіону (п. 2.1., 

с. 114-130), які включають в себе використання дії наукових принципів, методів 

оцінки, інструментів екомаркетингу і міжрегіональної співпраці в цій діяльності; 

3) запропоновано структуризований зміст організаційно-економічного 

механізму управління ресурсно-екологічною безпекою (п. 4.1., с. 268-315), що 



ґрунтується на поєднанні ринкових інструментів, державного стимулювання і 

фінансування природоохоронних заходів з урахуванням наявних регіональних 

особливостей екосистеми; 

4) удосконалено методичні підходи щодо комплексної оцінки 

ефективності управління ресурсно-екологічною безпекою на регіональному рівні 

(п. 2.2., с.130-148), що на відміну від існуючих розробок, включають в себе 

формування адаптивної моделі оцінювання на основі визначення інтегрального 

показника ефективності; 

5) розроблено універсальну методику бальної оцінки ефективності 

заходів забезпечення ресурсно-екологічної безпеки у регіоні (п. 2.4., с. 176-190), 

яка, на відміну від існуючих, дозволяє оптимізувати розподіл обмеженого обсягу 

фінансових ресурсів; 

6) визначено методичні підходи до інвестиційного проектування в 

системі управління ресурсно-екологічною безпекою на регіональному рівні (п. 

5.1., с. 245-257), яка дозволяє здійснювати урахування екологічних витрат на всіх 

етапах виробничих процесів в регіональній економіці. 

7) здійснено економіко-математичне моделювання процесів управління 

ресурсно-екологічною безпекою (п. 2.3., с.148-170), що дозволяє формувати 

складні управлінські рішення на регіональному рівні при наявності багатьох 

чинників впливу та сукупності обмежене.   

8) запропоновано концептуальні засади формування регіональної політики 

забезпечення ресурсно-економічної безпеки регіону(п. 5.3. с 274-390), що 

формується на принципах системності, віртуальної інтеграції, самоорганізації, 

синергетичного розвитку та збалансування інтересів усіх суб’єктів 

господарювання і управління на території; 

9) запропоновано стратегію управління ресурсно-екологічною безпекою 

регіону (п. 5.2., с. 257-274), яка включає в собі за змістом цілі, завдання, заходи, 

ресурси, терміни здійснення та механізми досягнення пропонованих 

індикативних показників розвитку екосистеми на визначену перспективу. 

Теоретичне значення одержаних результатів полягає в поглибленні 

існуючих положень щодо функціонування і удосконалення системи управління 

ресурсно-екологічною безпекою на регіональному рівні на основі обґрунтування 



сутності і змісту  процесів екологолізації регіонального виробництва та сучасних 

вимог регіональної природоохоронної політики, опрацьованні методичних 

положень щодо оцінки і вимог ефективності управлінського впливу на ці 

процеси. 

Практична цінність дисертаційного дослідження полягає у розробці 

концептуальних засад розв’язання  екологічних проблем через результативність 

управлінської практики в регіональних утвореннях та забезпечення на цій основі 

виважених управлінських рішень як в поточній, так і перспективній діяльності. 

Результати цього дослідження слугуватимуть науково-теоретичним 

підґрунтям та методологічною базою подальшого розвитку і удосконалення 

системи регіонального управління в напрямі забезпечення ресурсно-екологічної 

безпеки як самих регіонів, так і їх міжрегіональних утворень. 

 

4. Достовірність результатів, аналіз публікацій та повноти 

відображення їх у авторефераті. 

 

Наукові положення, висновки й рекомендації, що сформульовані в 

дисертації є достовірними. Достовірність забезпечено використанням значного 

обсягу матеріалів офіційної статистики України. 

Основні результати дослідження автора достатньо повно викладені в  

публікаціях у наукових фахових виданнях, розділах монографій, апробовані на 

науково-практичних конференціях. 

Кількість, обсяг та зміст друкованих праць надають авторів право 

публічного захисту дисертації. 

Автореферат написаний у науковому стилі, літературною мовою, згідно з 

існуючими вимогами і в повній мірі відображає зміст і структуру дисертації. 

 

5. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

 

У цілому позитивно оцінюючи одержані дисертантом результати, слід 

вказати на деякі дискусійні положення, що мають місце у дисертаційній роботі. 

1.  У п. 1.3 автором наведено світовий досвід управління ресурсно-

екологічною безпекою, проте викладені положення мають узагальнюючий 



характер без чітких рекомендацій щодо застосування їх в Україні. Вважаємо, що 

було б більш доцільним приділити увагу виокремленню тих корисних моментів 

зарубіжного досвіду, які необхідно запровадити у вітчизняну практику щодо 

забезпечення ресурсно-екологічної безпеки, адаптуючи їх до національних 

особливостей. 

2. У п. 4.2 під назвою «Оптимізація структури управління ресурсно-

екологічною безпекою» по суті розглядається кластеризація економічного 

простору в рамках реструктуризації форм господарювання на території, в той же  

час формування чи удосконалення самих структур управління з визначенням їх 

функцій і повноважень стосовно об’єкту  дослідження є недостатньо 

висвітленим. 

3. У п. 5.2. «Стратегія забезпечення ресурсно-екологічної безпеки в  

регіоні» бажано було б  визначити технологію, етапи, фінансове забезпечення та 

результати її виконання, виходячи із того, що це є плановий документ 

довгострокової дії регіональних органів влади. 

4.  У п. 5.3 , де розглядається формування регіональної політики 

управління ресурсно-екологічною безпекою автором не визначається базовий 

принцип її розробки « знизу - доверху». Це важливо в тому плані, що при цьому 

загальнодержавна політика повинна бути синтезом регіональних політик по 

даній проблематиці, в іншому випадку («зверху») ця політика, що ґрунтується на 

середньостатистичних  даних уряду, не може задовольнити регіони в силу їх 

ідентичності, різного циклу розвитку, спеціалізації, стану екологічної безпеки 

тощо.  

5. Автору бажано було б визначити більш принципову свою позицію щодо 

нормативно – правового забезпечення управління ресурсно-екологічною  

безпекою у вигляді доповнень до діючих чи проектів нових законів, оскільки ця 

сфера впливу на відміну від європейської практики є недостатньо 

врегульованою. 

6. У п. 5.2 дисертантом запропоновано засади міжрегіональної 

взаємодії щодо вирішення пріоритетних проблем забезпечення РЕБ. У той же час 

розробляючи пропозиції щодо реабілітації забруднених земель автору слід було 

б більше закцентувати увагу на відпрацюванні механізмів узгодження інтересів 



різних суб’єктів управління РЕБ при виділенні земельних ділянок під звалища і 

полігони твердих відходів та їх подальшого відновлення (даний конфлікт 

інтересів обумовлений недосконалістю Земельного законодавства).  

7. У п’ятому розділі автором, у контексті інноваційних пріоритетів 

регіонального екологоорієнтованого соціально-економічного розвитку, 

запропоновано створення екологічних поселень. У той же час, враховуючи 

актуальність даного питання,  бажано було б довести дані пропозиції до 

практичних розробок, з чітко визначеним механізмом їх реалізації. 

 

Загальний висновок 

 

Дисертаційна робота Самойлік М.С. є закінченою науковою працею, 

містить нові фундаментальні, методологічні та практичні результати проведених 

автором досліджень у сфері розвитку продуктивних сил і регіональної 

економіки, які у сукупності дозволяють знайти вирішення науково-практичної 

проблеми – розробки теоретичних, методологічних і методичних положень, 

наукових і практичних рекомендацій щодо формування системи управління 

ресурсно-екологічною безпекою з урахуванням стратегічних орієнтирів розвитку 

регіонів України та відповідає спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних 

сил і регіональна економіка. 

 Дисертація містить наукові положення, висновки та результати, які 

характеризуються науковою новизною, теоретичною і практичною цінністю. 

Автореферат є ідентичним до змісту дисертації. Публікації дисертанта 

відповідають темі дослідження. 

Зауваження стосовно недоліків та дискусійних положень дисертації не 

впливають на загально високу позитивну оцінку роботи. 

Вважаю, що подана до захисту дисертаційна робота «Теоретико-

методологічні засади управління ресурсно-екологічною безпекою на 

регіональному рівні» відповідає вимогам пп. 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника» (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів  

 



 


