ВІДГУК
офіційного опонента, на дисертаційну роботу
Скаковської Світлани Степанівни на тему:
«Модернізація системи управління природно-рекреаційним потенціалом
території», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування
та охорони навколишнього середовища
1. Актуальність теми дисертаційної роботи та її зв’язок з напрямами
науково-дослідних робіт. Україна, поступово рухаючись вперед до нової
економічної системи, знаходячись в русі процесів загальноєвропейської
інтеграції, не може залишатися на узбіччі пошуку та використання сучасних,
цивілізованих методів впорядкування відносин людини та природи. Це
стосується всіх без винятку сфер суспільної діяльності, які безпосередньо
торкаються основ сталого розвитку сучасної економіки в цілому та
природоохоронних територій, зокрема.
Природоохоронні
природоохоронних

території,

функцій,

крім

задовольняють

виконання
життєві

своїх
потреби

прямих
місцевого

населення чим сприяють підвищенню їх добробуту та скорочують масштаби
бідності, створюють сприятливі умови для відпочинку й туризму і є чинником
сталого соціально-економічного розвитку суспільства. Разом з тим, в Україні,
незважаючи на зростання кількості і розмірів природоохоронних територій, їх
фінансування відбувається за залишковим принципом, а місцеві громади
практично не беруть участі в господарській діяльності цих територій і
управлінні ними, не мають з цього зиску і, відповідно, не зацікавлені в таких
територіях. Крім того, низький рівень життя місцевого населення й відсутність
сприятливих можливостей для економічного розвитку провокують конфлікти в
сфері природокористування, ускладнюють проблеми збереження природних та
історико-культурних комплексів і об’єктів. Тому природно-рекреаційним
потенціалом не використовується в повній мірі а існуюча система управління
ним є неефективною. Особливо актуальним в цьому контексті є вирішення
завдання модернізації системи управління природно-рекреаційним потенціалом

2

території, оскільки все це дає основні цілі, напрями діяльності та програму дій
органів місцевого самоврядування щодо якісного поліпшення рівня життя
населення відповідної території. Ця проблема актуалізує порядок денний та
потребує уваги з боку органів виконавчої влади, місцевого самоврядування і
кожного громадянина, науково обґрунтованих рішень щодо збалансованості
інтересів мешканців цих територій. Виходячи з цього вибрана тематика
досліджуваної проблеми є надзвичайно актуальною.
Дисертаційне дослідження виконувалося згідно з планом наукових
досліджень науково-дослідних робіт Національного університету водного
господарства та природокористування за науковими темами «Реформування
міжбюджетних відносин та оптимізація ресурсно-екологічного і соціальноекономічного

облаштування

регіональних

просторових

систем»

(номер

державної реєстрації 0107U007183), «Розробка теоретико-методологічних засад
модернізації інституційного механізму державного управління процесами
сталого просторового розвитку» (номер державної реєстрації 011U002195) і
«Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в
Україні» (номер державної реєстрації. 0116U008149), при виконанні яких
здобувачем обґрунтовано сутність, роль та необхідність управління природнорекреаційним потенціалом регіону, проаналізовано існуючу регіональну
систему управління та використання природно-рекреаційного потенціалу
Рівненської області, відображено тенденції та окреслено напрями та засоби
модернізації системи управління природно-рекреаційного потенціалу території.
2.

Ступінь

обґрунтованості

наукових

положень,

висновків

і

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Обґрунтованість наукових
положень підтверджується проведеним автором аналізом наукових праць
вітчизняних та зарубіжних учених, логікою та чіткістю поставлених задач і
залученням

великої

кількості

статистичних

й

аналітичних

матеріалів.

Оцінюючи зміст дисертаційної роботи, можна стверджувати, що одержані
наукові результати є обґрунтованими, а їх наукова новизна є достовірною в
світлі

представлених

у

роботі

доказів,

створених

за

допомогою
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загальнонаукових принципів, методів та прийомів здійснення комплексних
досліджень. Наукова достовірність основних результатів дослідження не
викликає сумнівів, оскільки вони отримані в результаті комплексної дослідноаналітичної роботи, опрацювання великої кількості наукових праць та
базуються на теоретико-методологічних засадах комплексного дослідження
законів, явищ і процесів.
Дисертаційна робота є завершеною науковою роботою. Сформульовані в
дисертаційній роботі наукові положення, висновки та пропозиції належать
особисто автору. Ознайомлення з дисертаційною роботою Скаковської С.С. дає
підстави стверджувати, що наукові положення, висновки й рекомендації,
сформульовані в дисертації, мають достатній рівень обґрунтованості.
Загалом, структура й зміст дисертації свідчать про комплексний характер
проведеного дисертантом дослідження. Робота насичена статистичним та
ілюстративним матеріалом, що значно полегшує сприйняття аналітичних
досліджень і висновків. Таблиці й рисунки легко сприймаються, не
перевантажені умовними позначеннями. Висновки, наведені в дисертації,
відображають глибину досліджуваної проблеми, логічно побудовані та мають
аналітичне підґрунтя.
Основні положення наукового дослідження можуть використовуватися на
державному, обласному та районному рівнях управління при розробці системи
управління природно-рекреаційним потенціалом території, у складі стратегії
соціально-економічного розвитку регіонів. Результати дослідження також
можуть використовуватись у процесі розробки навчальних програм і
навчально-методичних посібників, під час оновлення змісту лекційних курсів з
навчальної дисципліни «Економіка довкілля і природних ресурсів».
3. Достовірність результатів і новизна дослідження. Достовірність
результатів дослідження забезпечується теоретичною й методологічною
обґрунтованістю вихідних положень дослідження; застосуванням комплексу
методів адекватних об’єкту дослідження, його цілям, завданням і логіці;
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кількісним і якісним аналізом статистичних даних, репрезентативністю вибірок
і статистичною значущістю емпіричних даних.
Вірогідність результатів дослідження, висновків і пропозицій дисертанта
не викликає сумніву. Всі вони підтверджені розрахунками з використанням
значного масиву інформаційно-аналітичного матеріалу, а також використанням
сукупності загальнонаукових методів і прийомів дослідження. Дисертація має
логічно

побудовану

структуру,

переконливі

теоретичні

узагальнення,

методологічну спрямованість виконання досліджень.
Достовірність практичних розробок автора підтверджена відповідними
довідками. Виходячи з цього, можна зазначити, що одержані результати
досліджень та основні положення дисертації є достовірними.
Наукова новизна дослідження полягає в системному розв’язанні
важливого

науково-прикладного

завдання, пов’язаного

з

поглибленням

концептуальних і методичних положень щодо обґрунтування і розроблення
системи заходів щодо модернізації системи управління природно-рекреаційним
потенціалом території через встановлення комплексної системи цілей та
принципів, вибору методів та інструментів управління природно-рекреаційним
потенціалом території. Найістотніші результати дослідження, що містять
наукову новизну, полягають у такому:
запропоновано

процес

діагностування

природно-рекреаційного

потенціалу території, яке відрізняється декомпозиційним підходом до його
аналізу

через

ресурсний,

екологічний,

соціально-економічний

та

інфраструктурний виміри із подальшим синтезом множини показників, що дає
можливість виявити приховані резерви та напрацювати інструменти їх
раціонального використання;
удосконалено методичний підхід забезпечення раціональності системи
управління
інтегрального

природно-рекреаційним
оцінювання,

яке

потенціалом

передбачає

території

розрахунок

та

на

основі

зіставлення

інтегрального показника ресурсного забезпечення природно-рекреаційного
потенціалу та інтегрального показника управління природно-рекреаційним
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потенціалом, що дозволяє виявити можливості розширення рекреаційної
діяльності з реалізацією стратегії унікальності;
опрацьовано концепцію модернізації системи управління природнорекреаційним потенціалом території через встановлення комплексної системи
цілей та принципів, вибору методів та інструментів управління природнорекреаційним потенціалом території для забезпечення ефективного його
функціонування за критеріями конкурентоспроможності, збалансованості та
стійкості;
розроблено механізм управління природно-рекреаційним потенціалом
території через розбудову системи взаємопов’язаних та взаємозалежних
зв’язків між такими структурними складовими як економічна, соціальна,
екологічна, інфраструктурна, організаційна та інформаційна, що дозволяє
принципово

якісно

регламентувати

функціональні

зони

та

сфери

відповідальності усіх суб’єктів системи управління природно-рекреаційним
потенціалом території на засадах збалансованого природокористування;
набули подальшого розвитку науково-методичні засади оцінювання
природно-рекреаційного потенціалу території, які, на відміну від існуючої
практики, передбачають формування індикативної бази його ресурсної,
екологічної,

інфраструктурної

та

соціально-економічної

компонент

та

виявлення кореляційних зв’язків між ними, що дозволяє обрати інструменти
модернізації існуючої системи управління природно-рекреаційним потенціалом
території.
4. Практичне значення й впровадження результатів дослідження.
Цінність проведеного дослідження полягає у розробці конкретних рекомендацій
щодо модернізації системи управління природно-рекреаційним потенціалом
території через встановлення комплексної системи цілей та принципів, вибору
методів та інструментів його управління для забезпечення ефективного його
функціонування за критеріями конкурентоспроможності, збалансованості та
стійкості, які використані: у практичній діяльності Рівненської обласної
державної адміністрації – в процесі розробки та реалізації Стратегії розвитку
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Рівненської області, середньострокових планів її реалізації та щорічних
програм економічного та соціального розвитку області (довідка № 01/2-44 від
15.01.2018 р.); Національним парком «Дермансько–Острозький» – при розробці
та

прийнятті

стратегічних

управлінських

рішень

із

використанням

соціометричного підходу та засобів комунікаційного маркетингу в управлінні
організацією (довідка № 7 від 09.01.2018 р.); Новомалинською сільською радою
Острозького району Рівненської області при розробці стратегії розвитку та
маркетингового плану її реалізації (довідка № 9 від 04.01.2018 р.). В
навчальному процесі студентів Національного університету водного господарства
та природокористування Міністерства освіти і науки України.
5. Основний зміст роботи. Дисертація теоретичного і практичного
спрямування,

в

якій

вирішується

важливе

завдання

-

обґрунтування

теоретичних і методичних засад та розробка практичних підходів щодо
створення системи управління природно-рекреаційним потенціалом території
через встановлення комплексної системи цілей та принципів, вибору методів та
інструментів

його

управління

для

забезпечення

ефективного

його

функціонування за критеріями конкурентоспроможності, збалансованості та
стійкості, відповідно до національних інтересів та вимог ринкової економіки.
Подана на опонування дисертація складається зі вступу, трьох розділів,
висновків, списку використаних джерел (311 найменувань) та додатків.
Загальний обсяг дисертації складає 286 сторінки.
У вступі дисертаційної роботи (с. 21-28) обґрунтовано актуальність теми
дисертаційної роботи, визначено мету та завдання, об’єкт, предмет і методи
дослідження, сформульовано практичне і теоретичне значення основних
положень дисертації, її наукову новизну та апробацію.
В першому розділі дисертації автором на основі критичного аналізу
наукових підходів, запропоновано природно-рекреаційний потенціал території
трактувати як сукупність природних рекреаційних ресурсів, умов і стану
природного середовища території, які чинять вплив, використовуються чи
можуть бути використані для розвитку рекреаційної діяльності, яка здатна
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формувати позитивні сприйняття, що є основою відновлення фізичних і
духовних сил людини (с. 38). Це створює передумови управління природнорекреаційним

потенціалом

як

процесу

формування,

використання

та

відновлення сукупної можливості природних рекреаційних ресурсів із
врахуванням умов і стану екосистеми території для відновлення фізичних і
духовних сил людини, що вимагає налагодження рекреаційної діяльності у
синергетичному

взаємодоповненні

ресурсної,

екологічної,

соціально-

економічної та інфраструктурної складових потенціалу (с.29-43). Це дозволило
сформувати авторський підхід та запропонувати концепцію модернізації
системи управління природно-рекреаційним потенціалом території, основною
метою якої має стати забезпечення ефективного і довгострокового використання
наявних природно-рекреаційних ресурсів для повноцінного відновлення
соціального потенціалу без негативних наслідків для екосистеми (с.43-51), яку
дисертант

розкриває

як

цілісну,

складну

та

динамічну

сукупність

взаємопов’язаних і взаємодіючих дій щодо досягнення даної мети та
забезпечується через діагностування раціональності управління природнорекреаційним потенціалом території із врахуванням системи цілей, принципів
та критеріїв, а також через виділення основних складових, методів та
інструментів механізму такої модернізації. Теза дисертанта про те, що метою
системи

управління

ПРПТ

є

забезпечення

прогресивного

соціально-

економічного розвитку регіону, а роль полягає у стимулюванні та розвитку
рекреаційної діяльності через виробництво та реалізацію рекреаційних послуг
як для місцевих жителів, так і для туристів, є на нашу думку обґрунтованою
(с.43). Автором на основі аналізу зарубіжного досвіду модернізації системи
управління природно-рекреаційним потенціалом, виокремлено головні світові
тенденції, а також асортимент інструментів управління природно-рекреаційним
потенціалом.

Доведено,

що

добре

вибудуване

управління

природно-

рекреаційним потенціалом забезпечує розвиток туристичної індустрії, але
швидкий його економічний поступ супроводжується

соціальними та
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екологічними проблемами, що вимагає від регіональної влади відмови від
реалізації непрямих інструментів регулювання (с.51-70).
Певний

науковий

інтерес

представляє

комплексне

діагностування

існуючого потенціалу природно-рекреаційних ресурсів території (с.73-119), де
автором на підставі критичного огляду наукових праць запропоновано науковометодичні підходи до комплексного оцінювання через його декомпозицію у
ресурсному, екологічному та соціально-економічному та інфраструктурному
вимірах. Це дозволило комплексно оцінити сучасний стан наявних природнорекреаційних ресурсів, визначити основні проблеми їх нераціонального
використання, виявити приховані резерви та окреслити перспективні напрями
більш ефективного функціонування ПРПТ як в окремо взятих складових
(ресурсній, екологічній, інфраструктурній та соціально-економічній), так і в
синергетичній взаємодії. Було побудовано матрицю SWOT-аналізу ПРПТ на
прикладі Рівненької області. Дисертантом розвинуто науково-методичний
інструментарій та з’ясовано, що важливу роль у забезпеченні ефективного
використання наявних природно-рекреаційних ресурсів відіграє інституційне
забезпечення СУ ПРПТ, яке складається із правової, організаційної та кадрової
складових. Особливий акцент був зроблений на організаційній складовій, яка
поряд із державними суб’єктами, які мають найбільший вплив, включає також
недержавні та іноземні суб’єкти, значення яких у сучасних умовах значно
посилюється. Також доведено нагальну потребу у систематизації та приведенні
до міжнародних норм правового забезпечення та стратегічного відношення до
кадрового, яке на сьогодні є найбільш вразливою складовою (с.119-136). На
основі цього автором був здійснений аналіз основних детермінант системи
управління природно-рекреаційним потенціалом території, таких як ресурсної,
інфраструктурної,

екологічної

та

соціально-економічної.

Побудовані

кореляційні залежності дозволили встановити, що спільними чинниками
використання природно-рекреаційного потенціалу, які суттєво впливають на
формування середовища для залучення туристичних потоків (r 0,7), є
наявність чи/та обсяги видобування мінеральних вод, обсяги накопичення
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відходів,

капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону НПС, тобто

унікальні природні ресурси та чисте довкілля. (с.136-153).
В третьому розділі дисертації автором доведено, що для

визначення

стану та динаміки результатів управління природно-рекреаційним потенціалом
області (с. 157-173), доцільним є проведення його інтегрального оцінювання,
що передбачає визначення та зіставлення інтегрального показника ресурсного
забезпечення природно-рекреаційного потенціалу (ІПР) та інтегрального
показника управління природно-рекреаційним потенціалом (ІПУ). Під ІПР
дисертант сутнісно розуміє систему компонент, що безпосередньо формують
природно-рекреаційний потенціал території, а під ІПУ ті які характеризують
наслідки його управління та використання. Виходячи з цього, автором
деталізовано основні складові механізму модернізації системи управління
природно-ресурсним

потенціалом

території

(організаційну,

соціальну,

економічну, економічну, інфраструктурну та інформаційну) у взаємозв’язку із
основними інструментами його імплементації (с.173-183). Реалізація в
комплексі основних заходів зазначених складових механізму СУ ПРПТ
дозволить не лише досягнути стратегічні та операційні цілі розвитку території
на найближче десятиліття, але й забезпечити раціональний, екоощадливий
процес формування та використання ПРПТ, а також налагодженню ефективної
системи

управління

даними

процесами.

Запропоновано

інструментарій

модернізації системи управління природно-рекреаційним потенціалом території
на основі виявлених резервів, зокрема, у частині використання елементів
«відповідального

туризму»,

процесів

фінансової

децентралізації,

соціометричних комунікацій, екоорієнтованого маркетингу, спеціалізованої
інфраструктури та державних компенсаційних програм, що сприятиме
ефективному

та

раціональному

використанню

наявних

природного-

рекреаційних ресурсів із взаємовигодою для усіх учасників у економічному,
соціальному та екологічному вимірах. (с.183-202).
6. Оцінка оформлення дисертації та змісту автореферату. Дисертація
та автореферат оформлені згідно з вимогами ДАК МОН України. Зміст
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автореферату повністю ідентичний основним положенням дисертації. В
структурному відношенні дисертація складається зі вступу, трьох розділів,
висновків та списку використаних джерел. Зміст роботи викладений стисло,
логічно, аргументовано.
7. Повнота викладу основних результатів в опублікованих працях.
Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано у 35 наукових
праць загальним обсягом 11,9 д.а., з яких особисто автору належить 10,77 д.а., у
тому числі: 6 колективних монографій, 20 статей – у наукових фахових
виданнях України, у т. ч. 3 статті – у виданні, що включено до міжнародних
науко метричних баз даних; 1 стаття – у зарубіжному виданні; 8 тез доповідей –
у матеріалах науково-практичних конференцій.
Винесені на захист положення наукової новизни та основи результати
дисертаційного дослідження С.С. Скаковської з достатньою повнотою
оприлюднені у відкритому друку. Вони повністю віддзеркалюють зміст
теоретичного, аналітичного та практичного аспектів дослідження, викладеного
в дисертаційній роботі. Вимоги ДАК МОН України щодо необхідної
мінімальної кількості статей у наукових фахових виданнях та виданнях, що
включені до науко-метричних баз даних чи є фаховими виданнями в іноземних
країнах дотримані.
8. Дискусійні положення та зауваження. Не дивлячись на достатньо
високий теоретико-методологічний рівень підготовки дисертаційної роботи,
необхідно звернути увагу на окремі недоліки та дискусійні положення.
1. В першому розділі дисертації автор акцентує свою увагу на сутності
категорії природно-рекреаційний потенціал та пропонує авторське трактування
цього терміну, під яким розуміє «сукупність природних рекреаційних ресурсів,
умов

і

стану

природного

середовища

території,

які

чинять

вплив,

використовуються чи можуть бути використані для розвитку рекреаційної
діяльності, яка здатна формувати позитивні сприйняття, що є основою
відновлення фізичних і духовних сил людини». Важко погодитися з даним
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трактуванням особливо з його суттю та складовими управління (розділ 1, стор.
40).
2.

Запропонований

в

роботі

декомпозиційний

аналіз

природно-

рекреаційного потенціалу території (п.2.1, стор. 73-119) носить декларативний
характер, тому їх було б доцільно довести до рівня можливості практичного
застосування для комплексної еколого-економічної оцінки стану території.
3. Запропоновану у роботі інструменти модернізації системи управління
природно-рекреаційного потенціалу

території, було б доцільно доповнити

конкретними розрахунками та прикладами щодо їх практичного застосування
для різних типів територій (п.3.3 стор. 183-202).
4. Потрібно було більше уваги звернути при написанні дисертаційної
роботи, на певну невідповідність Законів України та нормативно-правових актів
з даної проблематики і пропонувати виходячи з цього відповідні рамки
інституційного середовища забезпечення системи управління природнорекреаційного потенціалу території (п. 2.2., стор. 119-136).
5. В роботі доцільно було б більше уваги приділити аналізу
функціонування системи

управління природно-рекреаційним потенціалом

території в зарубіжних країнах, досвід цих країн доцільно було б не просто
описати а систематизувати за умовами та можливостями впровадження його в
українську практику (п. 1.3., стор. 51-70).
Вказані дискусійні положення та побажання відображають власну наукову
позицію опонента і не знижують загальної позитивної оцінки роботи.
9. Відповідність дисертації вимогам ДАК Міністерства освіти і науки
України, «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого
звання старшого наукового співробітника» (затвердженого Постановою
КМУ №567 від 24 липня 2013 р.).
Дисертаційна робота та автореферат в цілому відповідають вимогам ДАК
Міністерства освіти і науки України, пп. 9, 11, 12 «Порядку присудження
наукових

ступенів

і

присвоєння

вченого

звання

старшого

наукового

співробітника», затвердженого Постановою КМУ №567 від 24 липня 2013 р.
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