ВІДГУК
офіційного опонента, на дисертаційну роботу
Стрільчука Всеволода Миколайовича на тему:
«Упорядкування природокористування в локальних
соціально-економічних системах», поданої до захисту на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка
природокористування та охорони навколишнього середовища
Актуальність теми дисертації.
Прискорення соціально-економічного розвитку суспільства призводить до
підвищення антропогенного навантаження на природні екосистеми, що спричиняє
загострення екологічних проблем у більшості розвинених країн світу. У процесі
вирішення наведеної ситуації на міжнародному рівні важливо забезпечити
збалансованість соціально-економічного розвитку за умови збереження природноресурсного потенціалу і навколишнього природного середовища з метою
задоволення потреб нинішніх і майбутніх поколінь. Подолання екологічної кризи як
реальної загрози національній безпеці країн потребує визначення завдання захисту
навколишнього середовища і раціонального природокористування як пріоритетного.
В

Україні

перехід

до

стратегії

стійкого

розвитку господарства має

супроводжуватися удосконаленням внутрішньої і зовнішньої еколого-економічної
політики, прийняттям ефективних рішень щодо національної безпеки держави.
Екологізація суспільного життя передбачає науково обґрунтоване використання
природних ресурсів лежать в основі сучасної екологічної концепції розвитку
розвинених країн. Удосконалення процесів природокористування на локальному
рівні набуває особливої актуальності з огляду на загальну спрямованість стратегії
розбудови держави. Саме на регіональному рівні можливо співставити структуру і
масштаби виробництва з природоресурсним потенціалом, а також визначити
пріоритети використання.
Соціально-економічний прогрес і якість навколишнього середовища є
взаємопов’язаними пріоритетними напрямами розвитку регіону, які доповнюють і
підсилюють один одного, визначаючи якість життя суспільства. На інтегративній
основі можна забезпечити адекватність інтересів економіки та екології при
домінуванні екологічних критеріїв, вимог і показників. Перебудова суспільно-
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природних відносин на рівні регіону передбачає оцінку природоресурсного
потенціалу, а також запровадження заходів щодо його ефективного і раціонального
використання.
Внаслідок більш жорстких екологічних вимог, які склалися в суспільстві
останнім часом з прийняттям на державному рівні відповідних нормативноправових документів, українські підприємства змушені відшукувати нові шляхи
природокористування,

які

б

не

суперечили

стратегії

стійкого

розвитку

соціоекологічних систем. Органи державної влади в Україні опинилися перед
необхідністю термінового покращання екологічної ситуації. У той же час
недосконалість

ринкових

відносин

негативно

впливає

на

всю

систему

природокористування (природоохоронну і природоресурсну її частини), а механізми
державного регулювання природокористування на регіональному рівні залишаються
недостатньо опрацьованими.
Зазначене вище зумовлює актуальність теми дослідження та визначення
пріоритетів у впорядкуванні природокористування на локальному рівні.
Зв’язок роботи з науковими програми, планами, темами.
Актуальність теми підтверджується також тим, що робота виконана в процесі
безпосередньої

участі

автора

у

здійсненні

науково-дослідної

роботи

у

Національному університеті водного господарства та природокористування за
темами

«Вдосконалення

економічного

механізму

використання

ресурсного

потенціалу суб’єктами господарювання» (реєстраційний номер 0112U001124) та
«Розробка теоретико-методологічних засад модернізації інституційних механізмів
державного управління процесами сталого просторового розвитку» (номер
державної реєстрації 0111U002195).
Ступінь обґрунтованості й достовірності наукових положень, висновків та
рекомендацій, сформульованих у дисертації.
Наукові положення, рекомендації та висновки, сформульовані в дисертаційній
роботі, є достатньо аргументованими. Отримані теоретичні та практичні результати
виконаного дослідження стали результатом наукового пошуку відповідно до
поставленої мети і завдань дослідження.
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Робота охоплює найважливіші проблемні питання щодо упорядкування
природокористування,

що

полягає

в

обґрунтуванні

концептуальних

засад

формування локальних соціально-економічних систем та створення організаційних
форм регулювання використання природних ресурсів.
Для розкриття змісту роботи автор вдало застосовує загальноприйняті в
економічній науці методи вивчення: історичний і абстрактно-логічний методи – для
вивчення просторової системи природокористування; методи синтезу – для
дослідження

еколого-економічної

діагностики;

системного

аналізу

–

при

формуванні поняття багатоцільового екологічного комплексу; статистичні прийоми
та методи економічного аналізу – для встановлення тенденцій та закономірностей
розвитку

регіону,

методи

експертних

оцінок,

економіко-математичного

моделювання – для формулювання висновків, рекомендацій і пропозицій щодо
обґрунтування функціонування багатоцільового комплексу у локальних соціальноекономічних системах.
Методологічні

засади

дослідження

ґрунтуються

на

фундаментальних

положеннях сучасної економічної теорії, теоріях економіки природокористування,
розвитку продуктивних сил, управління та економіко-математичного моделювання
тощо. Розроблення теоретико-методичних і прикладних аспектів здійснювалося на
основі системного підходу, який дозволив комплексно розглянути процес
упорядкування

природокористування

у

контексті

активізації

інвестиційної

діяльності як цілісну систему взаємопов’язаних і взаємодіючих компонентів.
Сформульовані Стрільчуком В.М. наукові положення, висновки та рекомендації
ґрунтуються на комплексному аналізі наукової літератури, а також на опрацюванні
великого

масиву

емпіричного

матеріалу.

Інформаційною

базою

наукового

дослідження є законодавчі та нормативні акти Верховної Ради України, Кабінету
міністрів України, укази Президента України; офіційні матеріали Державної служби
статистики України; наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів; результати
власних напрацювань здобувача, аналітичні розрахунки тощо.
Достовірність та об'єктивність наукових положень, висновків і рекомендацій
підтверджена публікаціями в наукових фахових виданнях, апробацією на науковопрактичних конференціях, а також актами впровадження основних результатів
дослідження у практику.
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Повнота викладання результатів дослідження в опублікованих наукових
працях.
Основні наукові положення, висновки і результати дисертаційного дослідження
викладені у 19 наукових працях, серед них 7 статей у фахових наукових виданнях
України, 1 монографія, 2 статті – в іноземних наукових виданнях за напрямом
дослідження, 9 наукових праць апробаційного характеру у збірниках матеріалів
конференцій. Загальний обсяг публікацій складає 5,06 др. арк., із яких особисто
дисертанту належить 4,55 др. арк.
Аналіз сутнісного змісту публікацій дозволив отримати висновок про те, що
наукові положення дисертаційного дослідження, що виносяться на захист,
оприлюднено достатньою мірою.
Зміст дисертації, ступінь її завершеності.
Структурні частини дисертаційної роботи Стрільчука В.М.

(вступ, три

розділи, висновки, список використаних джерел і додатки) внутрішньо пов’язані
між собою і становлять органічну єдність. Зміст дисертації відповідає обраній темі,
характеризується логічною послідовністю та комплексністю, розкриває поставлену
мету і завдання. Наукові положення та висновки, представлені у дисертації, є
обґрунтованими та детально розкриті у рукописі.
Зміст дисертаційної роботи, наукові публікації та автореферат дають підставу
стверджувати, що дослідження здійснено Стрільчуком В.М. самостійно. Основні
положення, висновки і пропозиції, викладені автором, мають наукову новизну і є
внеском

дисертанта

у

вирішення

проблем

щодо

упорядкування

природокористування не рівні окремих територій.
За змістом дисертаційна робота відповідає паспорту спеціальності 08.00.06 –
економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
Автореферат дисертації розкриває основні її положення, є ідентичним за
структурою та змістом дисертації. Текст автореферату у повному обсязі відповідає
змісту та основним положенням дисертаційної роботи. Оформлення автореферату
відповідає встановленим вимогам.
Оформлення

дисертаційної

роботи

відповідає

державним

стандартам.

Матеріал автореферату та дисертації викладено чітко, послідовно, професійним

5

науковим стилем. Ілюстративний матеріал допомагає зрозуміти й оцінити основні
ідеї роботи. Дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням.
Новизна наукових положень, висновків та рекомендацій.
Новизна наукових положень дослідження Стрільчука В.М. полягає у
поглибленні теоретичних та методичних засад, розробці практичних рекомендацій
щодо упорядкування природокористування в локальних соціально-економічних
системах, обґрунтуванні створення багатоцільового екологічного комплексу та
формуванні напрямів удосконалення інвестиційного забезпечення екологізації
діяльності.
У

роботі

досліджено

теоретичні

засади

просторової

системи

природокористування; визначено сутність та особливості локальної соціальноекономічної системи як економічного категорію; висвітлено концептуальні
положення створення багатоцільового екологічного комплексу. Актуалізовано
необхідність здійснення еколого-економічної діагностики, як початкового етапу
упорядкування природокористування та інформаційної бази створення локальних
соціально-економічних систем.
Проведено дослідження особливостей функціонування економічної системи
Херсонської області. Висвітлено сучасні тенденції розвитку сільського господарства
та промисловості, виявлено основні проблемні аспекти. За допомогою проведеного
порівняльного аналізу визначено особливості використання природно-ресурсного
потенціалу Херсонщини та оцінено екологічний стан. На результатах екологоекономічної діагностики шляхом кластерного аналізу сформовано дві локальні
соціально-економічні системи.
З метою упорядкування природокористування у локальних соціальноекономічних системах запропоновано створення багатоцільового екологічного
комплексу, обґрунтовано його стратегію і тактику. За допомогою математичного
моделювання здійснено прогнозування впливу розробленого комплексу на розвиток
локальних соціально-економічних систем. Обґрунтовано шляхи вдосконалення
інвестиційного

забезпечення

екологізації

діяльності

підприємств

локальної

соціально-економічної системи за участю багатоцільового екологічного комплексу.
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Серед найбільш значущих результатів наукової новизни дослідження можна
відзначити наступні.
В роботі удосконалено теоретичний підхід до побудови просторової системи
природокористування, який, на відміну від традиційного виділення операційних
одиниць територіальної організації використання природних ресурсів, передбачає
формування локальної соціально-економічної системи на основі позиціонування
адміністративних районів за результатами еколого-економічної діагностики, що
дозволяє комплексно врахувати природний потенціал, екологічні, соціальні та
економічні особливості регіону (с.40-42);
Подальшого

розвитку

природокористування

в

частині

набули

методичні

визначення

сутності

основи

економіки

еколого-економічної

діагностики, що виступає інформаційною основою формування багатоцільового
екологічного комплексу у локальній соціально-економічній системі. Автором
запропоновано розглядати діагностику як інструмент визначення характеру змін
екологічного стану територій з точки зору їх перспективного соціальноекологічного розвитку (с. 54-56).
Здобувачем розвинуто понятійний апарат економіки природокористування
шляхом введення в науковий обіг поняття багатоцільового екологічного комплексу
як утворення, що забезпечує екологічно спрямовану та скоординовану економічну,
інформаційну, освітню діяльність у локальних соціально-економічних системах (с.
59-63).
Заслуговують на увагу також розроблені методичні положення щодо
формування локальних соціально-економічних систем, які базуються на результатах
еколого-економічної

діагностики.

Слушними

є

пропозиції

визначення

територіальних індексів природно-ресурсного потенціалу, екологічного стану та
рівня економічного розвитку, які покладено в основу кластерного аналізу (с. 121133).
Автором

удосконалено

організаційні

аспекти

упорядкування

природокористування в локальних соціально-економічних системах шляхом
розробки стратегії та тактики функціонування багатоцільового екологічного
комплексу, які враховують специфічні потреби та можливості окремих локальних
соціально-економічних систем (с.137-139, 142-145)
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Удосконалено

імітаційне

моделювання

оцінювання

результатів

функціонування багатоцільового екологічного комплексу, що дозволяє виявити
найсуттєвіші фактори впливу (напрями інвестування) та оцінити перспективний
рейтинг адміністративних районів за показниками соціально-економічного розвитку
(с.154-162).
Досить

обґрунтованими

є

науково-практичні

рекомендації

щодо

інвестиційного забезпечення екологізації діяльності підприємств, які полягають у
залученні

багатоцільового

екологічного

комплексу

до

інституційних,

організаційних, економічних заходів (с. 185-210)
Робота містить й інші наукові результати, відображені в дисертації та
авторефераті.

Усі

елементи

наукової

новизни

відзначаються

деталізованим

обґрунтуванням автора, логічною взаємопов’язаністю та в цілому відповідають
обраній тематиці дисертаційного дослідження, з різних сторін вирішуючи поставлені
завдання, що у кінцевому підсумку дозволило досягти поставленої мети. Рівень
наукової новизни одержаних Стрільчуком В.С. результатів відповідає вимогам до
кандидатських дисертацій, встановлених Міністерством освіти і науки України.
Значення дослідження для науки і практики і перспективи його
використання
Основні теоретичні і методичні положення дисертації використані в роботі
наступними установами:
-

Херсонською обласною державною адміністрацією (довідка Херсонської

обласної державної адміністрації, Департаменту економічного розвитку № 750 від
04.04.2020р.);
-

Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН

України (довідка №03/61 від 13.07.2020);
-

Рівненським обласним об’єднанням ГО «Спілка економістів України»

(Довідка № 35 від 3 червня 2020 року);
- Національним університетом водного господарства та природокористування
(№ 011/16/1 від 25.06.2020 р ).
Дискусійні положення та недоліки дисертаційного дослідження
В цілому позитивно оцінюючи наукове та практичне значення одержаних у
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дисертації результатів, слід відзначити низку недоліків роботи та висловити
критичні зауваження.
1. Не достатньо змістовним є розкриття елементу наукової новизни
«удосконалено аналітичний інструментарій дослідження особливостей соціальноекономічної системи Херсонської області, що передбачає вивчення п’яти груп
показників». Вважаємо, що потрібно було б визначити сутнісне наповнення кожної
групи показників, показати їх взаємовплив та оцінити ступінь важливості кожного
показника в загальному рейтингу.
2. У роботі варто було б висвітлити питання екологічного аудиту.
3. За текстом дисертаційної роботи автор значну увагу приділяє дослідженню
природно-ресурсного потенціалу (параграф 2.2). На нашу думку, аналіз слід було
доповнити показниками ефективності його використання у взаємозв’язку з
показниками економічного розвитку Херсонської області.
4. У роботі недостатньо висвітлено питання щодо організаційної структури
багатоцільового екологічного комплексу, хоча дана пропозиція задекларована в
роботі.
5. Автором приділено достатньо уваги аналізу ризиків створення та
функціонування багатоцільового екологічного комплексу, розроблені певні заходи
щодо їх зниження у розрізі етапів. Проте даний матеріал не представлений як
науковий результат та не висвітлений в авторефераті.
6. Робота не позбавлена певних граматичних, орфографічних та стилістичних
помилок.
Проте зазначені вище зауваження не знижують загальної позитивної оцінки
актуального і ґрунтовного наукового дисертаційного дослідження.
Загальний висновок
Ознайомлення з текстом дисертації, автореферату та публікацій за темою
дослідження дозволяє зробити висновок, що дисертаційна робота

Стрільчука

Всеволода Миколайовича на тему: «Упорядкування природокористування в
локальних соціально-економічних системах», яка представлена на здобуття
наукового ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.06 –
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