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Актуальність теми дисертаційного дослідження та її зв'язок із
науковими програмами, планами, темами.
Сучасний етап існування суспільства, попри намагання переходу до
раціонального
використання
природних ресурсів на засадах сталого
розвитку,
характерним
залишається
екстенсивне
відношення
до
навколишнього
природного
середовища, загалом,
та до
природокористування зокрема. Надзвичайно вразливими є водні ресурси,
споживання яких у цілому на планеті динамічно збільшується та має
наслідком виснаження природних джерел, їх забруднення, особливо у місцях
високої агломерації та концентрації промислового виробництва.
Особливу категорію водних ресурсів складають водотоки, розміщені
одночасно на території декількох держав, або доступ до яких мають різні
країни. Значна кількість держав залежна від припливу води з територій
інших держав. При цьому, відмінності у стратегіях соціально-економічного
розвитку, збереження навколишнього середовища, використання обмежених
ресурсів, а також розбіжності правового поля і систем управління водними
ресурсами різних держав створюють перешкоди до екологобезпечного
використання та управління транскордонними водними ресурсами.
Більшість розвинутих країн світу вбачають перспективу у ефективному
міжнародному співробітництві, у тому числі здійснення узгоджених,
екологічно обґрунтованих заходів у відношенні транскордонних водних
ресурсів.
Тому обрана тема дисертаційного дослідження Яков’юка Віктора
Андрійовича є актуальною і має як наукове, так і прикладне значення.
Для цього в дисертації досліджено сутність транскордонних водних
ресурсів; обґрунтовано та визначено концептуальні засади управління та
розвинуто
методичні
принципи
оцінки
ефективності
управління
транскордонними водними ресурсами; на основі аналізу наявності та
використання водних ресурсів в Україні, а також характеристики сучасних
тенденції управління ними здійснено оцінку ефективності управління
транскордонними водними ресурсами; з урахуваннями світового досвіду
обґрунтовано
стратегічні
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управління
транскордонними водними ресурсами; запропоновано напрями та етапи
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організаційно-економічного
механізму
управління
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транскордонними водними ресурсами; розроблено рекомендації щодо
вдосконалення управління транскордонними водними ресурсами на прикладі
басейну річки Західний Буг.
Значимість проведеного дослідження підтверджується зв’язком із
держбюджетними науково-дослідними роботами Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки в контексті виконання
науково-дослідницької роботи «Природно-господарські ландшафти річковобасейнових систем Західного Полісся: моніторинг, ризики, оптимізація
природокористування» (державний реєстраційний номер 0117U004199).
Матеріали дисертації використані при розробленні держбюджетних тем
«Єврорегіон «Буг»: передумови та стратегічні пріоритети сталого
просторового розвитку» (державний реєстраційний номер 0109U000581),
«Єврорегіон «Буг»: ринкова трансформація в умовах міжрегіональної
інтеграції» (державний реєстраційний номер 0111U002147), «Інноваційні
форми активізації бізнесу в умовах європейської інтеграції» (державний
реєстраційний номер 0115U002350), де здобувачем обґрунтовано необхідність
та розкрито стратегічні напрями удосконалення організаційно-економічного
механізму управління транскордонними водними ресурсами.
Ступінь обґрунтованості й достовірності наукових положень,
висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Ознайомлення зі
змістом дисертації, авторефератом та науковими публікаціями автора дає
підстави стверджувати, що теоретико-методологічні положення, практичні
висновки і рекомендації, сформульовані дисертантом, є достовірними.
Достовірність теоретичних узагальнень, висновків та рекомендацій
забезпечується обраним системним підходом до дослідження та
застосованими загальними та конкретними методами дослідження.
Про достатню
обґрунтованість положень та висновків дисертації
свідчить їх оприлюднення в наукових публікаціях включно з публікаціями,
котрі входять до міжнародних наукометричних баз даних, виступи на
міжнародних конференціях, а також використання розробок автора в
діяльності органів державної влади та державних структур у сфері управління
водними ресурсами, що підтверджується відповідними довідками.
Наукова новизна результатів дисертаційної роботи.
Автором дисертації за результатами узагальнення досліджень
вітчизняних та зарубіжних вчених
на основі виділення природногеографічної, правової, соціальної, еколого-економічної складових розкрито
сутність та запропоновано власне трактування дефініції «транскордонні водні
ресурси» (с.48-49).
Здобувачем доведено, що забезпечення населення та галузей економіки
якісними та у достатній кількості водних ресурсів є основною метою
управління транскордонними водними ресурсами. Запропоновано (рис. 1.3) та
розкрито концептуальні засади управління такими ресурсами, які
передбачають
реалізацію
створеними
спільними
транскордонними
басейновими та національними органами сфери управління водокористування
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разом із дорадчими структурами на основі інтегрованого підходу,
екосистемних комплексних принципів узгоджених дій на міждержавному,
загальнодержавному, регіональному та локальному рівнях для задоволення
суспільних потреб у водних ресурсах, досягнення раціонального
використання, охорони та забезпечення відтворювальної здатності ТКВР,
збереження екосистем.
Заслуговує на увагу розроблений дисертантом методичний підхід до
оцінки ефективності управління транскордонними водними ресурсами (рис.
1.4), який передбачає проведення викоремлених етапів аналізу наявності та
використання національних водних ресурсів, характеристики сучасних
механізмів та тенденцій управління ними, а також комплексної оцінки на
основі якісних та кількісних показників, за критеріями інституційноорганізаційного, інформаційно-комунікативного забезпечення процесу
управління та індикаторів реалізації цілей управління (с.83-84). Розроблено
інформаційне поле показників дослідження (с.283), запропоновано авторську
методику оцінювання ефективності управління (с.85-88). Здобувачем на
прикладі басейну транскордонної річки Західний Буг доведено, що
застосування такого підходу дозволяє оцінити
рівень ефективності
управління водними ресурсами як у цілому в транскордонному басейні, так і
кожною із держав, що до нього входять.
У роботі проведено аналіз наявності та використання в Україні водних
ресурсів та зроблено висновки про віднесеність держави до малозабезпечених
країн за запасами води. Обґрунтовано доцільність оцінювання
водозабезпечення країн з урахуванням частини транскордонних водних
ресурсів, до яких вони мають доступ (с.98-99). Погоджуємося з твердженням
здобувача щодо необхідності врахування при складанні водних кадастрів та
плануванні водоохоронної роботи використання водних ресурсів на побутовопитні потреби з децентралізованих джерел та інших, які не підпадають під
державний облік.
Автор на основі оцінки сучасного стану управління водними ресурсами в
Україні запропонував організаційно-економічні заходи з підвищення
ефективності управління національними та транскордонними водними
ресурсами, які передбачають реорганізацію регіональних офісів водних
ресурсів у регіональні офіси відповідних басейнових управлінь; утворення
виокремлених ланок управління транскордонними водними ресурсами з
повноваженнями щодо підготовки проектів угод й прийняття рішень у сфері
водокористування; впровадження аутсорсингу в управління інфраструктурою
водокористування; удосконалений механізм наповнення Державного фонду
розвитку водного господарства; створення Фондів розвитку відповідних
річкових басейнів, а також структур з фінансування місцевих
водоохоронних заходів (с.141-143).
Дисертантом на основі ґрунтовного аналізу світового досвіду визначено
стратегічні напрямки вдосконалення організаційного механізму управління
транскордонними водними ресурсами, які передбачають ініціювання
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євроінтеграційних процесів, імплементацію сучасних організаційно-правових,
еколого-економічних заходів у національні законодавства, налагодження
дієвого міждержавного співробітництва державних органів управління
водними ресурсами (с.200-201). Особливої уваги заслуговує запропонований
здобувачем вдосконалений методичний підхід до формування бюджету
спільного транскордонного басейнового органу, який передбачає щорічні
внески прибережних держав, розмір яких розраховується на основі принципу
пропорційності до площі поверхні транскордонного басейну, що знаходиться
в межах їх територій, з урахуванням коефіцієнтів зацікавленості та
можливостей (с.190-192).
Серед найбільш значущих результатів новизни дослідження можна
відзначити розроблені автором напрямки удосконалення організаційноекономічного механізму управління транскордонними водними ресурсами,
які передбачають заходи на міждержавному, національному та місцевому
рівнях (таблиця 3.1). Цільовими орієнтирами підвищення ефективності
управління транскордонними водними ресурсами визначено формування на
основі оцінки ризиків і загроз мотиваційних засад, визначення цілей
спільного управління, формування нормативно-правового та інституційного
середовища, використання еколого-економічних інструментів примусового та
дозвільного характерів, фінансово-інвестиційного забезпечення, що за
обґрунтованою оцінкою здобувача призведе до синергетичного ефекту та
дозволить наблизити українську модель управління водними ресурсами до
моделей країн Європейського Союзу. Сформовано пропозиції щодо
напрямків удосконалення в Україні організаційно-економічного механізму
управління національними та транскордонними водними ресурсами (с.224225).
Дисертантом обґрунтовано доцільність та розроблено удосконалену
інституційну структуру механізму спільного управління Україною,
Республікою Білорусь і Польщею транскордонними водними ресурсами у
басейні річки Вісла, основні засади функціонування інституцій,
уповноважених приймати рішення на рівні басейну (с.230-234, 311).
Запропоновано структуру і повноваження виконавчого органу басейнової
організації (с.234-235, 312), систему економічних інструментів для
забезпечення управління транскордонними водними ресурсами (рис.3.4).
Науково-практична значимість результатів дослідження. Практична
значимість напрацювань підтверджується їх використанням у роботі
Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну і
Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області при складанні
звітів про використання водних ресурсів, перспективному і поточному
плануванні, при підготовці проекту українсько-польської угоди у межах
транскордонних басейнів річок Західний Буг та Сян; Управління екології та
природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації в аналізі
виконання регіональних екологічних програм та внесення пропозицій щодо їх
корегування, Департаменту економіки та європейської інтеграції Волинської
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обласної державної адміністрації при підготовці робочих матеріалів у рамках
транскордонного об’єднання «Єврорегіон Буг».
Окрім того, результати дослідження використовуються в навчальному
процесі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
під час підготовки навчально-методичних матеріалів, проведення лекційних і
практичних занять із таких дисциплін як «Економіка довкілля і
природокористування», «Європейське транскордонне співробітництво»,
«Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України», «Управління
природокористуванням».
Повнота викладу в публікаціях наукових положень, висновків і
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Положення наукової
новизни, висновки та рекомендації, які сформульовано в дисертації, одержані
автором самостійно і достатньо апробовані.
Теоретичні узагальнення, висновки і рекомендації, запропоновані
Яков’юком В.А., є апробованими у 16 наукових працях загальним обсягом
8,12 др. арк., із яких особисто дисертанту належить 7,45 др. арк., серед них 9
статей у фахових наукових виданнях України, дві статті – в іноземних
наукових виданнях за напрямом дослідження, п’ять наукових праць
апробаційного характеру у вітчизняних збірниках.
Повнота викладу основних результатів дисертаційного дослідження
відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України щодо публікацій
основного змісту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук.
Зауваження до змісту й оформлення дисертаційної роботи.
Оцінюючи позитивно дане дисертаційне дослідження, слід констатувати, що
вона не позбавлене певних зауважень та дискусійних положень.
1. При визначенні дефініції «транскордонні водні ресурси» автор серед
інших ознак зазначає як факультативну «визначення кордонів». Однак
сумнівним вбачається твердження, що транскордонні водні ресурси «можуть
визначати» кордони держав, оскільки переважна більшість науковців, а також
міжнародні конвенції цю ознаку вважають однією з основних.
2. При розкритті концептуальних засад управління транскордонними
водними ресурсами автор виділяє 4 рівні суб’єктів управління та 3 рівні
об’єктів
управління. Бажано було б уніфіковані об’єкти та суб’єкти
управління такими ресурсами.
3. Для оцінювання ефективності управління транскордонними водними
ресурсами у роботі пропонується проводити аналіз використання усіх
національних водних ресурсів, тобто і тих, що формуються і
використовуються виключно у межах однієї країни. Оскільки такі водні
ресурси не використовуються іншими державами, до них вони доступу не
мають, вбачається сумнівною необхідність їх врахування при аналізі
ефективності управління транскордонними водами.
4. Зміст роботи значно виграв би, якби автор в процесі оцінювання
ефективності управління водними ресурсами окремим елементом передбачив
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дослідження ефективності заходів із забезпечення екологічної безпеки,
дотримання кількісних та якісних показників водних ресурсів, доступних для
використання.
5. Запропонований здобувачем методичний підхід до формування
бюджету спільного транскордонного басейнового органу передбачає щорічні
внески прибережних держав, розмір яких розраховується виходячи з площі
поверхні басейну, що знаходиться в межах їх територій, з урахуванням
коефіцієнтів зацікавленості та можливостей. Але, на нашу думку, зазначені
коефіцієнти подібні за суттю, доцільніше було б використовувати лише
коефіцієнт можливостей, оскільки він більш точно враховує потреби держав у
водних ресурсах.
6. Бажано було розкрити очікувану ефективність від впровадження
запропонованих
автором
напрямів
удосконалення
організаційноекономічного механізму управління транскордонними водними ресурсами.
Висловлені зауваження в цілому не знижують наукову та практичну
значимість проведеного дослідження.
Загальний висновок.
Дисертація Яков’юка Віктора Андрійовича є завершеним самостійним
дослідженням, яке дозволяє вирішити важливе науково-практичне завдання,
що полягає у поглибленні теоретико-методичних засад, розробці напрямів
удосконалення
організаційно-економічного
забезпечення
управління
транскордонними водними ресурсами. Структура дисертації в основному
відповідає встановленим вимогам, а також узгоджується із метою та
завданнями дослідження. Наукові положення та висновки містять елементи
наукової новизни, мають практичну значимість, є статистично
підтвердженими та достовірними. Автореферат дисертації розкриває основні
положення та висновки роботи, і відповідає змісту дисертації.
За актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю, науковою та
практичною цінністю отриманих результатів дисертаційна робота відповідає
вимогам МОН України, що висуваються до кандидатських дисертацій, а її
автор Яков’юк Віктор Андрійович заслуговує на присудження наукового
ступеня кандидата економічний наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка
природокористування та охорони навколишнього середовища.
Офіційний опонент:
директор ДУ «Інститут регіональних досліджень
імені М.І. Долішнього НАН України»,
завідувач відділу регіональної екологічної
політики та природокористування,
доктор економічних наук, професор

В.С. Кравців

13.03.2020 р.
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