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1. Актуальність обраної теми та її зв’язок з напрямами науководослідних робіт. Зміна клімату є однією з найбільш актуальних глобальних
еколого-економічних проблем людства. У звітах Міжурядової групи експертів
ООН зі зміни клімату наголошено, що людська діяльність спричиняє глобальну
зміну клімату, і звернена увага на необхідність вжиття термінових заходів,
спрямованих на зниження викидів парникових газів та впровадження моделей
низьковуглецевого розвитку. Запобігання зміні клімату має суттєве значення і
для економіки України, оскільки проблеми регулювання викидів парникових
газів, енергозбереження, екологізації економіки, низьковуглецевого розвитку та
енергонезалежності є важливими питаннями на порядку денному державної
політики.

У

зв’язку

з

недосконалістю

національного

екологічного

законодавства щодо зміни клімату і відсутністю концептуальних засад
формування відповідної політики існує необхідність у впровадженні таких
інструментів, які б забезпечували запобігання і адаптацію до зміни клімату,
скорочення викидів парникових газів та екологізацію економіки для досягнення
цілей сталого розвитку. У 2015 році на міжнародному рівні підписано Паризьку
угоду щодо зміни клімату, яка визначає напрями глобального реагування на
загрозу зміни клімату. Паризька угода підписана та ратифікована Україною і
становить частину національного законодавства. Для її імплементації в Україні
розробляються необхідні нормативні документи, серед яких Концепція

реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року,
Енергетична стратегія України на період до 2035 року та Стратегія
низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. Імплементація цих
документів потребує здійснення еколого-економічних та економіко-правових
досліджень для їх ефективного виконання та інтеграції екологічної політики в
контексті зміни клімату в різні сектори економіки. В науковій літературі
недостатньо уваги звернено на організаційно-економічні засади і синергію
застосування

економічних,

правових,

організаційних

та

інституційних

інструментів екологічної політики України в контексті зміни клімату. Тому
обрана тема є актуальною, що зумовлює теоретичну та практичну значущість
дисертаційної роботи.
Дисертаційне дослідження пов’язане з тематикою науково-дослідних
робіт Національного лісотехнічного університету України, а саме: ДБ Н.08.3204.17

«Формування

економічного

механізму

забезпечення

суспільства

послугами екосистем як підґрунтя трансформації галузевої політики і
менеджменту у лісовому господарстві» (№ держреєстрації 0117U002337), в
межах якої досліджено теоретичні засади та практичні аспекти реалізації
екологічної політики щодо глобальної зміни клімату.
2.

Ступінь

обґрунтованості

наукових

положень,

висновків

і

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Проведений аналіз дисертації
Винярської М.Г. свідчить, що низка поставлених і розв’язаних в дисертаційній
роботі задач за переліком та змістом є достатньою для досягнення мети
дослідження. Аналіз дисертації демонструє змістовний підхід автора до
вирішення поставлених завдань, що систематизуються у мету дослідження.
Робота має логічну послідовність викладення результатів дослідження, а
поставлені завдання є достатньо розглянутими і завершені конкретними
висновками і пропозиціями.
Дисертація є завершеним самостійним науковим дослідженням, яке
досить повно охоплює тему. Отримані результати мають наукове і практичне
значення. Оформлення дисертації відповідає вимогам МОН України, робота
викладена послідовно від поставленої мети до висновків і пропозицій.

Результати дисертаційного дослідження викладені на 271 сторінці
комп’ютерного тексту. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків,
списку використаної літератури і додатків. Вона містить 24 рисунки, 8 таблиць,
14 додатків. Список використаних джерел налічує 257 найменувань і міститься
на 34 сторінках.
У вступі дисертації чітко визначена мета, предмет, об’єкт і новизна
дослідження.
Зміст першого розділу дисертації – «Теоретико-методичні засади
формування екологічної політики щодо глобальної зміни клімату» – розкриває
результати проведених автором теоретичних досліджень. На основі аналізу
поняття та причини глобальної еколого-економічної проблеми зміни клімату і
еколого-економічних наслідків глобальної проблеми зміни клімату визначено
поняття клімату як середовищетвірного компоненту і природного ресурсу, який
впливає на умови життєдіяльності людини, напрями і рівень розвитку
економіки (с. 28-52). Наголошено, що вирішення проблем, пов’язаних із зміною
клімату та скороченням викидів парникових газів, неможливе без активного й
ефективного

міжнародного

еколого-економічного

та

правового

співробітництва, оскільки держави перебувають в екологічній взаємозалежності
одна від одної (с. 53-61). З’ясовано, що негативні наслідки зміни клімату мають
економічний вимір. При цьому оцінка вартості прогнозованих негативних
еколого-економічних наслідків зміни клімату носить умовний характер,
оскільки неможливо передбачити та оцінити всі наслідки зміни клімату, беручи
до уваги те, що вони підсилюють одні одних та зміну клімату, стосуються усіх
секторів економіки і мають транскордонний характер (с. 40-52)
Другий розділ дисертації Винярської М.Г. – «Соціо-еколого-економічний
аналіз проблем формування і реалізації екологічної політики щодо глобальної
зміни клімату» – побудований за принципом послідовності. В ході виконання
дослідження автор проаналізувала законодавче забезпечення формування і
реалізації екологічної політики України в контексті зміни клімату. Автор
дійшла

висновку,

що

організаційно-економічне

регулювання

викидів

парникових газів (ПГ), запобігання та адаптації до зміни клімату в Україні є

недосконалим і вживається не достатньо заходів для впровадження політики
щодо запобігання та адаптації до зміни клімату, порівняно з іншими
розвинутими державами (с.83-93). Дисертанткою встановлено, що відповідно
до поданих у 2015 р. Україною в секретаріат Рамкової конвенції ООН про зміну
клімату зобов’язань щодо скорочення викидів парникових газів, Україна планує
до 2030 р. утримати викиди на рівні 60% (тобто знизити викиди на 40%) від
рівня 1990 р., що означає можливість фактичного зростання викидів ПГ
порівняно із сьогоднішнім рівнем. Тому, на думку автора, такі зобов’язання
України не відповідають вимогам Угоди про асоціацію Україна-ЄС і є
недостатніми для запобігання зміні клімату та уникнення і подолання
негативних еколого-економічних наслідків зміни клімату, і оголошені на
міжнародному рівні цілі України свідчать про наявність об’єктивних умов для
збільшення зобов’язань щодо стабілізації росту та подальшого скорочення
викидів парникових газів (с.77-83). Автором проведено соціально-економічне
дослідження щодо ставлення громадськості до проблеми зміни клімату, на
підставі якого встановлено необхідність посилення ролі держави при реалізації
екологічної політики в контексті глобальної зміни клімату (с.110-125).
Вагомим результатом третього розділу дисертації Винярської М.Г. –
«Організаційно-економічні засади удосконалення екологічної політики у сфері
запобігання та адаптації до зміни клімату» – є запропоновані концептуальні
засади реалізації екологічної політики України в контексті зміни клімату, які
базуються на синергетично-інтегральному застосуванні економічних, правових,
організаційних та інституційних інструментів, спрямованих на запобігання та
адаптацію до зміни клімату і низьковуглецевий розвиток економіки (с.128-146).
Дисертантка

пропонує

рекомендації

щодо

організаційно-економічного

регулювання механізму торгівлі викидами ПГ в Україні (с.166-176). У
пропозиціях щодо визначення допустимого обсягу (квоти) викидів ПГ для
установок, які здійснюють викиди, для надання дозволів на викиди
ідентифіковано чинники ріст, яких веде до збільшення квоти на викиди
парникових газів і до зменшення квоти на викиди ПГ (с.163-165). Удосконалено
існуючі підходи до визначення збитків від надзвичайних ситуацій, які

застосовуються в Методиці оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру (затверджена Постановою Кабінету
Міністрів України від 15.02.2002 р. №175) (с.134-139).
3. Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій
дисертації в опублікованих наукових фахових виданнях. Результати
дисертаційних досліджень Винярської М.Г. знайшли відображення у 45
наукових працях загальним обсягом 13 друк. арк., у тому числі 9,93 друк. арк.
належить особисто автору, з них: 7 статей у наукових фахових виданнях, 4 – в
іноземних

виданнях

та

міжнародних

наукометричних базах Scopus), 6

–

наукометричних
у матеріалах

базах

(одна

в

науково-практичних

конференцій.
Результати проведених досліджень, висновки і рекомендації, викладені в
дисертаційній роботі, були схвалені на науково-практичних конференціях,
наукових симпозіумах, круглих столах та семінарах: семінарі «Впровадження
схеми зелених інвестицій: отримані уроки та подальша імплементація» (Львів,
2008), Третїй всеукраїнськїй науково-практичній конференції «Сталий розвиток
та

екологічна

(Сімферополь,

безпека
2011),

суспільства

Другому

турі

в

економічних

Всеукраїнської

трансформаціях»
науково-практичної

конференції «Україна: Схід-Захід – проблеми сталого розвитку» (Львів, 2011),
VII-ій Міжнародній науково-технічній конференції Національного університету
кораблебудування «Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні»
(Миколаїв, 2012), VIІ-у Симпозіумі «Румунсько-українські відносини. Історія
та сучасність» (Румунія, Сату-Маре, 2016), круглому столі «Нові моделі
економіки сталого розвитку: проблеми та перспективи» (Львів, 2018); та
доповідалися на науково-технічних конференціях: 64-ій науково-технічній
конференції викладачів та аспірантів за результатами досліджень у 2013 році
(Львів, 2014), 65-ій науково-технічній конференції викладачів та аспірантів за
результатами досліджень у 2014 році (Львів, 2015), 66-ій науково-технічній
конференції
докторантів

професорсько-викладацького
та

аспірантів

складу,

«Еколого-економічні

наукових

працівників,

проблеми

сталого

лісокористування і охорони довкілля» (Львів, 2016), 68-ій науково-технічній

конференції

професорсько-викладацького

докторантів

та

аспірантів

складу,

наукових

«Еколого-економічні

працівників,

проблеми

сталого

лісокористування і охорони довкілля» (Львів, 2018).
4. Наукова новизна одержаних результатів визначається сукупністю
теоретико-методичних положень щодо впровадження економічних, правових,
організаційних та інституційних інструментів екологічної політики в контексті
глобальної

зміни

клімату

та

обґрунтуванням

відповідних

практичних

рекомендацій.
Крім цього, дисертанткою обґрунтовано подальший розвиток поняття
клімату, як середовищетвірного компоненту і природного ресурсу, який
впливає на умови життєдіяльності людини та напрями розвитку економіки, що
обґрунтовує необхідність виокремлення на нормативному рівні клімату як
об’єкту

еколого-правової

охорони

поряд

з

навколишнім

природним

середовищем та іншими природними ресурсами. Виокремлення клімату як
об’єкту

еколого-правової

охорони

в

Законі

України

«Про

охорону

навколишнього природного середовища» дозволятиме регулювати діяльність,
яка впливає на клімат, контролювати відповідну діяльність, враховувати
залежність розвитку різних секторів економіки від кліматичних умов,
сприятиме подальшому розвитку законодавства, спрямованого на запобігання
та адаптацію до зміни клімату і реалізації екологічної політики в контексті
зміни клімату.
У дисертаційній роботі встановлено, що при визначенні допустимого
обсягу (квоти) викидів ПГ для установок, які здійснюють викиди, слід
враховувати такі чинники: а) ріст яких веде до збільшення квоти на викиди ПГ:
вартість та питомі витрати на скорочення викидів ПГ; показники щодо
скорочення викидів ПГ за попередній період; технічний потенціал; вплив
встановлення обмеження на викиди на конкурентоспроможність; б) ріст яких
веде до зменшення квоти на викиди ПГ: енергоємність (кількість викидів на
умовну одиницю продукції); вуглецеємність (кількість викидів ПГ на умовну
одиницю продукції); поточні і прогнозні викиди; дохід. Ідентифіковані чинники

запропоновано

використовувати

для визначення

квот на викиди для

підприємств, які беруть участь у системі торгівлі викидами ПГ.
5. Практичне значення одержаних результатів. Розроблені теоретикометодичні

положення

та

отримані

практичні

результати

дослідження

застосовуються Львівським обласним управлінням лісового та мисливського
господарства Державного агентства лісових ресурсів при реалізації екологічної
політики в контексті зміни клімату (довідка № 991/05 від 14.06.2019); Ресурсноаналітичним центром «Суспільство та довкілля» при реалізації проектів
міжнародної технічної допомоги «Сприяння європейським реформам у сфері
довкілля і зміни клімату в Україні» (2017-2018), «Погляд із регіонів:
імплементація Угоди про Асоціацію у сфері довкілля» (2018) (довідка від
28.02.2019); ГО «Екоклуб» при реалізації проекту «Підтримка організаційноекспертного розвитку українського кліматичного громадянського руху за
підтримки

Української

кліматичної

мережі»

та

підготовки

доповіді

"Кліматична політика України: енергетична складова" (2018) (довідка від
15.03.2019). Запропоновані дисертантом підходи формують організаційноекономічні засади реалізації екологічної політики в контексті глобальної зміни
клімату і використовуються в діяльності Державного Агентства екологічних
інвестицій та Міністерства екології та природних ресурсів (Звернення ЕДЦ
«Правова аналітика» № 68/13 від 21.11.2013, лист Міністерства екології та
природних ресурсів № 17411/12/10-13 від 5.12.2013); Робочої групи з розробки
законопроекту про регулювання обсягів антропогенних викидів та абсорбції
ПГ, при розробленні проекту Закону України «Про деякі питання організації та
здійснення моніторингу, звітності і верифікації викидів ПГ» (лист ЕДЦ
«Правова аналітика» № 36/13 від 24.04.13, лист Державного агентства
екологічних інвестицій України № 1462/15/6 від 13.05.2013). Основні
результати

проведених

навчальному процесі

дисертантом

при

викладанні

досліджень
різних

використовуються

дисципліни

в

(«Екологічна

економіка», «Економіка і менеджмент природний ресурсів», «Економіка
землекористування», «Екологічне право», «Екологічна політика») (Акт про

використання результатів дисертаційної роботи в навчальному процесі від
26.06.2018).
6. Дискусійні положення і критичні зауваження по роботі. В цілому
позитивно оцінюючи дисертаційну роботу, слід зазначити наступне:
1.

Визначаючи теоретичні засади дисертаційного дослідження, здобувач

оперує такими поняттями як «низьковуглецевий розвиток», « екологізація
економіки»,

«регулювання викидів парникових газів», але чітко не наводить

їх визначення, що потребує додаткових пояснень в форматі

авторського

бачення та заявленої теми дисертаційної роботи.
2.

На с. 33-34 (підрозділ 1.1) дисертаційної роботи вказано, що негативні

наслідки зміни клімату носять як економічний, так і екологічний та соціальний
прояв, але недостатньо проілюстровано, яким чином цей зв’язок впливає на
формування екологічної політики в контексті зміни клімату.
3.

На с. 53-60, (підрозділ 1.3), с. 70-76 (підрозділ 2.1) дисертації проведено

аналіз міжнародного переговорного процесу і міжнародних угод з питань зміни
клімату. Проте недостатньо уваги приділено оцінці передумов імплементації
міжнародно-правових документів, які 3були прийнято після підписання у 2015
році

Паризької

угоди

з питань зміни

клімату в

розрізі

подальшої

трансформації екологічної політики України відповідно до глобальних змін
клімату .
4.

У підрозділі 2.1 (с. 83-93) проаналізовано законодавче забезпечення

формування та реалізації екологічної політики в контексті зміни клімату, проте
на нашу думку не достатньо уваги приділено

визначенню економічних

інструментів нормативно-правового забезпечення запобіганню та адаптації до
зміни клімату в різних секторах економіки України (лісовий сектор, водне
господарство, управління відходами, енергозбереження, комунальна сфера
тощо).
5.

У підпункті 2.2 (с. 93–94) досліджено інституційно-економічні основи

реалізації екологічної політики в умовах зміни клімату. Однак, варто було б
актуалізувати цей розділ відповідно до існуючого міжнародного досвіду та
кращих європейських практик. Потребують також деталізації

авторські

підходи

щодо

впровадження

інституційних реформ, що

вплинуть

на

реалізацію екологічної політики в контексті зміни клімату.
6.Одна із задач дисертаційного дослідження

полягає в

проведенні соціо-

еколого-економічного аналізу проблем формування та реалізації екологічної
політики шодо глобальних змін клімату( розділ 2), однак
декларативно

підходить

до

визначення

дисертант дещо

відповідних

індикаторів

результативності, зокрема соціальних.
7.У пункті 3.1 (с. 128–146) «Синергія застосування економічних, правових,
організаційний та інституційних інструментів екологічної політики України в
контексті зміни клімату», не достатньо уваги приділено власне поєднанню
застосування відповідних інструментів, часових рамок їх імплементації тощо.
Однак визначені

недоліки не є суттєво не впливають

на загальну

позитивну оцінку дисертації.
Загальний висновок та її відповідність встановленим вимогам МОН України
Дисертаційна робота Винярської М. Г. на тему «Організаційно-економічні
засади реалізації екологічної політики України в контексті глобальної зміни
клімату»

є

самостійно

виконаною

науковою

працею

на

належному

теоретичному, методологічному і методичному рівні. Дисертація написана в
науковому стилі та з використанням спеціальної термінології. Стилістичне
оформлення визначається логічною ясністю, точністю та високим теоретикометодичним рівнем висвітлення аналізованих питань та результатів їх
вирішення.
Робота написана на актуальну тему є завершеною науковою працею, в якій
отримані нові науково обґрунтовані результати, що у своїй сукупності
вирішують завдання, визначені автором у дисертаційному дослідженні і у
значній мірі сприяють вирішенню наукової задачі розроблення теоретичних
положень, методичних основ та практичних рекомендацій щодо формування в
Україні екологічної політики в контексті зміни клімату. За своїм змістом та
оформленням рецензована дисертація в цілому відповідає пп. 9, 11, 12
«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання
старшого

наукового

співробітника»

щодо

кандидатських

дисертацій.

Автореферат дисертації за своїм змістом достатньо повно відображає основні
положення, висновки й пропозиції, вміщені у дисертації.
Зазначене дозволяє зробити висновок про те, що за рівнем наукової
новизни

та

практичної

значимості

одержаних

результатів,

рівнем

їх

достовірності, публікації та апробації, обсягом опрацьованої інформації та
виконаних робіт дисертація Винярської М.Г. відповідає рівню кандидатської і є
цілком достатньою підставою для присудження її автору – Винярській Мар’яні
Григорівні наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю
08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього
середовища
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