
ВІДГУК 

офіційного опонента, на дисертаційну роботу Сахарнацької Людмили 

Іванівни на тему: «Формування організаційно-економічного механізму 

екологізації лісового комплексу регіону», поданої до захисту на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – 

розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 

 

1. Актуальність теми дисертаційної роботи та її зв’язок з напрямами 

науково-дослідних робіт. 

Екологічні проблеми економічного розвитку нашої держави, належать до 

числа найактуальніших, що вимагають невідкладного вирішення. В умовах 

переходу до ринкових відносин, приватизовані підприємства одержують 

практично повну фінансово-господарську самостійність і орієнтуються у своїй 

діяльності переважно на отримання швидкого прибутку, нерідко впливаючи 

негативно на навколишнє середовище. Подальше погіршення екологічної 

ситуації стає особливо відчутним в умовах продовження кризового стану 

економіки. 

Значні обсяги споживання лісових ресурсів, ріст забруднення 

навколишнього середовища та недосконалість технологій виробництва 

деструктивно вплинули на природне середовище, значною мірою порушили 

самовідновлювальні механізми екосистем, знизили асиміляційний потенціал 

довкілля, що у свою чергу негативно відбилося на соціально-економічному 

розвитку регіону. Через відсутність необхідних коштів залишаються низькими 

темпи лісовідновлення й лісорозведення, не виконуються заходи з 

інтенсифікації лісовирощування. 

Необхідність екологізації лісогосподарського виробництва (лісового 

господарства) на основі більш повного обліку та використання екологічних 

функцій лісових ресурсів вимагає створення відповідного організаційно-

економічного механізму екологізації лісового комплексу регіону. 

Найважливішою соціально-економічною, екологічною і лісогосподарською 

проблемою є раціональне й ефективне використання лісового фонду з 
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урахуванням стану навколишнього природного середовища і більш повної 

реалізації екологічних функцій лісових ресурсів відповідно до просторово-

часових закономірностей природних екосистем. 

З вище означених позицій дисертаційна робота, в якій викладено проблеми 

формування організаційно-економічного механізму екологізації лісового 

комплексу регіону, відповідно до умов ринково-орієнтованої економіки 

представляє собою цінне наукове дослідження, чим і визначається її 

актуальність, наукове і практичне значення. 

Дисертаційне дослідження виконувалося відповідно до наукових тем 

ДВНЗ Ужгородського національного університету, зокрема: «Структурна 

політика і регіональні пріоритети розвитку Закарпатської області» (ДР 

№ 0105U004082) та «Інституційне забезпечення розвитку пріоритетних сфер 

економіки Закарпаття – основа інтеграції регіональної господарської системи в 

посткризовий період». Роль автора як співвиконавця полягає у визначенні 

теоретико-методичних засад і розробці напрямів формування організаційно-

економічного механізму екологізації лісового комплексу регіону. 

 

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 загальнонаукових 

принципів, методів та прийомів здійснення комплексних досліджень. Наукова 

достовірність основних результатів дослідження не викликає сумнівів, оскільки 

вони отримані в результаті комплексної дослідно-аналітичної роботи, 

опрацювання великої кількості наукових праць та базуються на теоретико-

методологічних засадах комплексного дослідження законів, явищ і процесів. 
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Дисертаційна робота є завершеною науковою роботою. Сформульовані в 

дисертаційній роботі наукові положення, висновки та пропозиції належать 

особисто автору. Ознайомлення з дисертаційною роботою Сахарнацькою Л.І. 

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 оцінюванні рівня 

екологізації виробництва в лісовому комплексі та надання науково-обґрунтованих 

рекомендацій щодо шляхів підвищення його ефективності з урахуванням 

екологічних, економічних і соціальних аспектів. Результати дослідження також 

можуть використовуватись у процесі розробки навчальних програм і навчально-

методичних посібників, під час оновлення змісту лекційних курсів з навчальних 

дисциплін «Регіональна економіка», «Еколого-економічні основи 

природокористування», «Державне регулювання економіки». 

 

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; 

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 
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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 та практичних рекомендації щодо 

формування організаційно-економічного механізму екологізації лісового 

комплексу регіону. Найістотніші результати дослідження, що містять наукову 

новизну, полягають у такому: удосконалено теоретико-методичні засади 

екологізації лісового комплексу регіону, що передбачають оптимізацію техніко-

технологічних аспектів виробництва, охорону навколишнього природного 

середовища та адміністрування; опрацьовано методичні підходи до оцінки 

ефективності екологізації лісогосподарської діяльності через структуризацію 

цього процесу, що включають еколого-економічний аналіз управління, аналіз 

екологічного стану території, а також структури і величини економічного збитку 

від забруднення навколишнього природного середовища на різних стадіях 

виробничого процесу; розроблено підхід до формування організаційно-

економічного механізму екологізації лісового комплексу регіону через 

інтеграцію його в єдину структуру систем менеджменту якості, екологічного 

менеджменту, збалансованого лісокористування; визначено систему державної 

підтримки екологізації лісогосподарської діяльності та розвитку екологічного 

менеджменту в лісовому комплексі регіону через застосування гнучких 

фіскальних та організаційно-адміністративних важелів, що базуються на 

процесному підході та спрямовані на екологічно орієнтоване виробництво 

продукції лісової галузі; обґрунтовано науково-методичні підходи до адаптації 

пан’європейських критеріїв екологізації лісового комплексу регіону в умовах 
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вітчизняної економіки; опрацьовано понятійно-категоріальний апарат економіки 

лісокористування шляхом теоретичного поглиблення та конкретизації понять 

«екологізація лісогосподарської діяльності» та «екологічний менеджмент», що 

дає змогу оцінити роль і значення екологізації в системі лісогосподарського 

виробництва регіону; систематизовано чинники впливу на еколого-економічну 

ефективність функціонування лісового комплексу регіону, яка, на відміну від 

існуючих, ґрунтується на їх розподілі за двома групами (негативні та позитивні) 

з урахуванням критеріїв сталого розвитку. 

 

4. Практичне значення й впровадження результатів дослідження. 

Цінність проведеного дослідження полягає у розробці конкретних рекомендацій 

щодо формування організаційно-економічного механізму екологізації лісового 

комплексу регіону та формування на цій основі ефективної регіональної 

політики відповідно до національних інтересів України, які використані 

Державним агентством лісових ресурсів України (№ 06-11/2599-15 від 

09.12.2015 р.). Закарпатським обласним управлінням лісового та мисливського 

господарства під час реалізації регіональних програм розвитку лісового 

комплексу (довідка № 03-32/1502 від 02.10.2014 р.), у господарській діяльності 

лісогосподарських підприємств, зокрема, ДП «Ужгородське лісове 

господарство» (довідка № 03-703  від 06.10.2014 р.) та ДП «Довжанське 

лісомисливське господарство» (довідка № 439  від 03.10.2014 р.). Теоретичні 

розробки дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» під час викладання таких 

дисциплін: «Регіональна економіка», «Еколого-економічні основи 

природокористування», «Державне регулювання економіки», «Організація 

управління у природоохоронній діяльності», «Екологічний менеджмент та 

аудит» (довідка № 2733/0127 від 13.10.2014 р.) та у науковому процесі 

Закарпатським регіональним центром соціально-економічних і гуманітарних 

досліджень НАН України (довідка № 54/1 від 03.09.2015 р.).  
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5. Основний зміст роботи. Дисертація теоретичного і практичного 

спрямування, в якій вирішується важливе завдання - обґрунтування і розробка 

теоретичних і методичних засад екологізації лісового комплексу регіону в 

умовах переходу до сталого ведення лісового господарства. 

Подана на опонування дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (187 найменувань) та додатків. 

Загальний обсяг дисертації складає 183 сторінки. 

У вступі дисертаційної роботи (с. 4-11) 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. 

У першому розділі дисертації, вперше системно закладено теоретико-

методологічне підґрунтя для організаційно-економічного забезпечення 

екологізації лісового комплексу регіону в умовах євроінтеграції. Автором 

сформульовано категоріальний апарат дослідження та уточнено зміст категорій, 

зокрема «екологізація лісогосподарської діяльності» та «екологічний 

менеджмент», які трактуються дисертантом виходячи з класичних законів 

економіки з урахуванням особливостей сфери функціонування лісового 

господарства (підрозділ 1.1, стор. 16-26) та розуміється як сукупності важелів, 

форм та методів прямого і непрямого впливу (планування, координація, 

стимулювання, регулювання, контроль) на умови діяльності суб'єктів 

господарювання регіону та індикаторів стану процесів, що забезпечують 

збалансоване лісокористування в аспекті економічної, соціальної та екологічної 

корисності лісових ресурсів. Досить логічним є розгляд методичних підходів до 

оцінки ефективності екологізації господарської діяльності підприємств лісового 

комплексу на основі визначення суми екологічних вигод і витрат (підрозділ 1.2, 

стор. 28-41), яка в своєму розвитку базується на еколого-економічному аналізі 

техногенного впливу лісопромислового підприємства на навколишнє 

середовище, в ході якого оцінюється стан навколишнього середовища в 

промисловому районі та екологічна ефективність природоохоронної діяльності 
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господарюючих суб'єктів. Слід зауважити, що дисертант опанував прийоми 

економічного аналізу і майстерно ними користується. За допомогою 

економічного аналізу було визначено і систематизовано систему залучення 

фінансових ресурсів на основі підвищення ефективності еколого-економічної 

складової лісових екосистем (підрозділ 1.3, стор. 48-51).  

В другому розділі дисертації, автором на основі методики оцінювання 

еколого-економічної ефективності, досліджено стан та ефективність 

функціонування лісового комплексу Закарпатської області (підрозділ 2.1,  

стор. 58-72), яка свідчить про незбалансованість екологічних та економічних 

інтересів у процесі лісоуправління, а також про низький рівень інноваційних 

технологій і висококваліфікованих фахівців у сфері лісокористування 

лісозаготівельних регіонів України та потребує удосконалення організаційно-

економічних інструментів екологізації лісового комплексу з метою забезпечення 

конкурентоспроможності лісозаготівельних регіонів. Проведений аналіз дав 

змогу здобувачу обґрунтувати методологію та виявити вплив екологізації 

лісогосподарського виробництва на збалансованість лісового комплексу 

лісозаготівельних регіонів (підрозділ 2.2,  стор. 79-82). На особливу увагу 

заслуговує проведений автором фінансовий аналіз ефективності виробництва 

екологічної продукції побічного лісокористування (підрозділ 2.3, стор. 89-103), 

на основі якого автор доводить прибутковість такої лісогосподарської діяльності 

досліджуваних господарств адже важливою особливістю лісу є відновлюваність 

більшості його ресурсів через певний проміжок часу, тривалість якого для 

ресурсів деревинного походження може становити понад сто років, а для 

ресурсів не деревинного походження – не перевищує одного року. Тобто, активно 

залучаючи у господарський оборот ресурси не деревинного походження, 

лісокористувачі мають реальні можливості отримання стабільного додаткового 

доходу при порівняно незначних витратах на їх відновлення. 

Важливим, на нашу думку, є третій розділ дисертації, пов’язаний із 

формуванням напрямів організаційно-економічного механізму екологізації 

лісового комплексу регіону, визначено пріоритетні напрями екологізації 
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лісопромислового виробництва на регіональному рівні та запропоновано підходи 

до удосконалення системи державної підтримки екологізації лісогосподарської 

діяльності й розвитку екологічного менеджменту в лісовому комплексі регіону 

(розділ 3). Особливо цікавою в науковому плані є побудова автором 

концептуальних підходів до формування організаційно-економічного механізму 

екологізації лісового комплексу (підрозділ 3.1, стор. 107-127), що дасть змогу в 

майбутньому зберегти природні територіальні комплекси і стимулювати 

лісокористувачів збільшувати обсяги первинної переробки деревини і підвищити 

інтенсивність освоєння шляхом застосування інноваційних технологій. 

Запропонований дисертантом авторський підхід визначення значущих 

екологічних чинників для економічного розвитку лісового комплексу регіону 

(підрозділ 3.3, стор. 140-146), безумовно має практичну цінність і може бути 

використано відповідними органами управління, в компетенції яких знаходиться 

розробка регіональних програм розвитку лісового господарства. Достатньо 

оригінальною є ідея здобувача проводити оцінювання сумарного впливу на 

навколишнє природне середовище того чи іншого екологічного чинника на 

основі визначення експертним шляхом показника значущості, що враховує вплив 

чотирьох чинників: масштаб впливу, інтенсивність впливу, імовірність впливу, 

тривалість впливу (підрозділ 3.3, стор. 142-143), що дасть змогу посилити 

контроль за діяльністю лісового комплексу з боку громадськості, а також 

виробити високі вимоги до якості управління лісовим сектором економіки.  

 

6. Оцінка оформлення дисертації та змісту автореферату. Дисертація та 

автореферат оформлені згідно з вимогами ДАК МОН України. Зміст 

автореферату повністю ідентичний основним положенням дисертації. В 

структурному відношенні дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Зміст роботи викладений 

стисло, логічно, аргументовано. 
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7. Повнота викладу основних результатів в опублікованих працях. 

Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано в 19 наукових 

праць загальним обсягом 7,8 обл.-вид. арк., з них 6 – у наукових фахових 

виданнях, 2 – у виданнях іноземних держав та виданнях України, які включено 

до міжнародних наукометричних баз, 1 – в інших виданнях та 10 тез науково-

практичних конференцій. 

Винесені на захист положення наукової новизни та основи результати 

дисертаційного дослідження Л.І. Сахарнацької 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. Недостатньо висвітлений фінансово-економічний бік досягнення 

сталого екологічно орієнтованого розвитку структури лісового комплексу, не 

виявлені джерела фінансування проектів з екологізації (пп. 1.3). 

2. В дисертації не зовсім чітко обґрунтовані пропозиції щодо 

удосконалення системи врегулювання міжелементних фінансово-економічних 

суперечностей в рамках лісового комплексу.  

3. У другому розділі не здійснений деталізований порівняльний аналіз 

стану основних виробничих фондів підприємств лісогосподарської і 

лісопромислової складових лісового комплексу, що не дає змоги усвідомити 

реальні масштаби необхідних заходів з екологізації виробництва на принципах 

комплексності і пропорційності розвитку структури лісового комплексу. 
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4. Робота значно виграла б, якби в ній було б більш детально опрацьовано 

кореляційний механізм плати за лісові ресурси і фінансування процесів 

екологізації виробництва у межах лісового комплексу (пп. 2.2). 

5. Не доведені до методичного рівня дослідження міри практичного 

введення параметрів екологічної цінності лісових екосистем (виробництво 

кисню, фітонцидів та інших корисних летких речовин). Хоча розробка цього 

питання, на нашу думку, дала б можливість істотного впорядкування 

екологізаційних процесів. 

Вказані дискусійні положення та побажання відображають власну наукову 

позицію опонента і не знижують загальної позитивної оцінки роботи. 

 

9. Відповідність дисертації вимогам Міністерства освіти і науки 

України та «Порядку присудження наукових ступенів» (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. 

 

10. Загальний висновок. Дисертаційна робота Сахарнацької Л.І. на тему: 

«Формування організаційно-економічного механізму екологізації лісового 

комплексу регіону» є завершеним, самостійно виконаним науковим 

дослідженням. Отримані результати дослідження та представлені рекомендації в 

сукупності сприяють розв’язанню важливого наукового завдання щодо 

обґрунтування теоретичних і методичних засад формування організаційно-

економічного механізму екологізації лісового комплексу регіону, відповідно до 

умов ринково-орієнтованої економіки.  

 Зважаючи  на  актуальність  розглянутого  в дисертації завдання, наукову  
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