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1. Актуальшсть теми дослщження та н зв’язок з науковими 

програмами, планами та темами

3 метою пщвшцення ефективносп господарювання пщприемницьких 

структур та забезпечення надежного р1вня якост1 життя населения важливе 

значения мае розв’язання проблем екобезпечного розвитку репону. Для 

забезпечення еколопчно'1 безпеки репону необхщно визначати 1 регулювати р1вень 

техногенного навантаження на територш та оптим1зувати його. Забруднення 

довкшля, нерац1ональне використання природно-ресурсного потенщалу, 

недостатн1Й р1вень запровадження еколопчних 1нновац1Й спричиняють еколопчну 

кризу, яка супроводжуеться кризою сощально-економ1чно'1 системи репону.

В сучасних умовах поглиблення евроштеграцшних процес1в актуал1зуються 

питания, що стосуються особливостей запровадження мехашзму шновацшного 

екобезпечного розвитку и репон1в. Передус1м це стосуеться дослщження 

передумов та чинниюв 1нновац1Йного екобезпечного розвитку репошв, а також 

формування стратепчних напрям1в 1нновац1йного екобезпечного розвитку репон1в 

Укра'Гни з урахуванням европейського досв1ду.

3 огляду на зазначене, тема дисертацшного дослщження Ребрини Нши 

Геннадпвни е актуальною 1 своечасною та спрямована на поглиблення теоретичних 

засад, обгрунтування необхщносп та розроблення напрям1в удосконалення 

орган1зац1Йно-економ1чного забезпечення 1нновац1Йного екобезпечного розвитку 

репону.

Актуальшсть теми пщтверджуеться також тим, що дисертацшна робота 

виконана вщповщно до плану науково-дослщно'1 роботи кафедри м1жнародних 

економ1чних вщносин та управл1ння проектами Сх1дноевропейського



национального ушверситету 1меш Лес1 У кратки. Зокрема, здобувачем прийнято 

участь в робоп на тему «Теоретико-методолопчш засади сталого просторового 

розвитку репону в контексп европейсько'1 штеграцн» (довщка № 03-28/01/482 в1д 

21.02.2018 р.), а також у межах виконання держбюджетних тем «Сврорепон “Буг”: 

передумови та стратепчш прюритети сталого просторового розвитку» (державний 

реестрацшний номер 010911000580), де дисертантом розкрито стратепчш напрями 

актив1зацй шновацшного екобезпечного розвитку репошв Украши з урахуванням 

европейського досвщу; «Сврорепон “Буг”: ринкова трансформащя в умовах 

м1жрепонально1 штеграцн» (державний реестрацшний номер 011Ш002147), у 

рамках яко! проведено оцшку р1вня 1нновац1йного екобезпечного розвитку 

Волинсько'! област1; «1нновац1Йн1 форми актив1зац11 б1знесу в умовах европейсько'1 

1нтеграцн» (державний реестрацшний номер 0115Ш02350), де здобувачем 

визначено змют 1 значения шновацш у забезпечен1 екобезпечного розвитку 

репону.

2. Стушнь обгрунтованосп 1 ДОСТОВ1рНОСТ1 наукових положень, ВИСНОВКЁВ 

1 рекомендаций, сформульованих у дисертацн

ОСНОВН1 науков1 положения, методичн1 пщходи, висновки 1 практичн1 

рекомендацп, що викладен1 в дисертацн, е лопчними та послщовними. 

Обгрунтован1сть представлених здобувачем наукових положень базуеться на 

анал131 чинних законодавчих та нормативно-правових акпв Украши та краш- 

член1в СС з питань репонального 1нновац1Йного розвитку; оф1Ц1Йних даних 

Державних статистичних вщомств Украши, шформаци спец1ал1зованих сайт1в та 

публ1кащ1 у засобах масовоУ 1нформацп.

Високий р1вень обгрунтованосп наукових положень, висновк1в 1 

рекомендащй обумовлений широким д1апазоном використаних у дослщженш 

наукових джерел з проблематики екобезпечного репонального розвитку. Для 

розкриття зм1сту робота автор вдало застосовуе загальноприйнят1 в економ1чн1Й 

науц1 методи вивчення: монограф1чний, 1Сторико-лопчний, системно-структурний, 

як1 уможливили грунтовне вивчення й розгляд теоретико-методичних засад 

шновацшного екобезпечного розвитку репону; пор1вняльний 1 статистичний



аналТз шд час обробки й узагальнення статистичних даних для виявлення 

особливостей шновацшного екобезпечного розвитку регюшв УкраТни; методи 

економшо-математичного моделювання й прогнозування для побудови модел1 

шновацшного екобезпечного розвитку регюшв УкраГни; абстрактно-лопчний для 

обгрунтування стратепчних напрям1в шновацшного екобезпечного розвитку 

регюшв УкраТни з урахуванням европейського досвщу; методи наукового 

узагальнення та синтезу для обгрунтування оргашзацшно-економ1чного 

мехашзму шновацшного екобезпечного розвитку репону. Методичш засади 

механ1зм1в шновацшного екобезпечного розвитку Грунтуються на 

фундаментальних положениях економ1чно‘Т теорп, економши 

природокористування, класичних 1 сучасних теор1ях управл1ння, м1Жнародно1 та 

репональноТ економ1ки тощо. Розробка теоретико-методичних 1 прикладних засад 

удосконалення механ1зм1в 1нновац1Йного екобезпечного розвитку репону 

здшснювалася на основ1 системного шдходу, який дав змогу комплексно 

розглянути шновацшний екобезпечний розвиток.

3. Найбшьш вагом1 результати дослщження, Тх наукова новизна та 

практичне значения

Сукупшсть наукових положень, висновки та рекомендацн Ребрини Н.Г. 

мають ютотне значения для репональноТ науки та подалыиого розвитку 

теоретико-методолопчних аспекпв орган1зац1Йно-економ1чного забезпечення 

шновацшного екобезпечного розвитку репону.

Основш пропозицп, положения, висновки дисертанта достатньо 

обгрунтоваш 1 М1стять елементи науковоТ новизни. Зокрема, на основ1 

узагальнення характеристик поняття «екобезпечний розвиток» визначено сутшсть 

«1нновац1Йного екобезпечного розвитку», яке трактуеться автором як динам1чний 

процес запровадження нововведень, що передбачае реал1защю комплексу заход 1 в 

адм1н1стративного, орган1зац1Йного, техн1ко-технолопчного, ф1нансового, 

соц1ально-психолопчного й нормативно-правового характеру та спрямоваш на 

економ1чне зростання, шдвищення конкурентоспроможност1 репону, збереження 

й в1дтворення якост! довк1лля, забезпечення еколопчно'Т безпеки життед1яльност1



людей; 1, на вщмшу вщ наявних шдход1в, вщр1зняеться посиленням шновацшного 

складника для досягнення цшей сталого просторового розвитку в межах системи 

«сощум-економша-еколопя» (с. 45-47).

Заслуговуе на увагу здшснення комплексного анал1зу шновацшного 

екобезпечного розвитку репону, що охоплюе послщовну реалгзащю еташв його 

проведения, а саме анал1з передумов шновацшного екобезпечного розвитку 

репошв; д1агностику шновацшного екобезпечного розвитку репошв; визначення 

стратепчних напрям1в шновацшного екобезпечного розвитку репошв; контроль 

за реал1защею й коригування стратеги розвитку репону (с. 52-54).

Автором розроблено методику д1агностики р1вня шновацшного 

екобезпечного розвитку репону, в основу яко1 покладено визначення таких 

1ндикатор1в, як еколопчний, 1нновац1йно-науковий, 1нвестиц1йний. В данш 

методиц1 акцентуеться увага на проведены рейтингово'1 ощнки рег10Н1в, що може 

бути використано в процес1 прийняття управл1нських р1шень п1д час розробки й 

реал1зацп стратеги Тх сталого просторового розвитку (с. 55-57).

Здобувачем запропоновано визначати екобезпечний розвиток репону як 

процес, який регулюеться органами державно'1 влади, мюцевого самоврядування, 

громадськими об’еднаннями й ринковими механ1змами та нащлений на 

еколопчно безпечне господарювання, зростання обсяпв валового репонального 

продукту, збалансований розвиток виробничо'1 й сощальноУ 1нфраструктур 

репону, дотримання еколопчних норм 1 стандарпв, пщвищення еколопчноУ 

культури та збереження й В1Дтворення якосп довкшля (с. 30-35).

Практичне значения мае методичний шструментарш моделювання 

шновацшного екобезпечного розвитку репону. Даний шдхщ на вщмшу вщ 

1снуючих, Грунтуеться на врахуванш застосування кореляц1йно-регрес1йного 

анал1зу для побудови множинноУ регрес1йноУ модел1, яка дае можлив1сть кшьюсно 

ОЦ1НИТИ вплив чинник1в стану еколопчноУ ситуац11, 1нноващйно-наукового 

потенц1алу та 1нвестиц1Йного забезпечення на штегральний показник р1вня 

шновацшного екобезпечного розвитку репону (с. 125-134).

Набули подалыпого розвитку науков1 пщходи до формування стратег1чних 

напрям1в шновацшного екобезпечного розвитку репону, запровадження яких



разом 1з тими, що юнують, розглядають, зважаючи на европейський досвщ щодо 

принцишв 1 механ1зм1в реал1зацп Стратеги розвитку Свропейського Союзу 

«Свропа-2020», що сприяють досягненню перспектив сталого просторового 

розвитку Украши та и регюшв. Серед них видшено формування ринку 

екобезпечних шновацш в репонах Украши; використання досвщу Свропейського 

Союзу у розвитку ринку еко-шдустрп; розвиток ринку оргашчного виробництва; 

застосування кластерного пщходу щодо формування та реал1зацЙ екобезпечних 

шновацш; реал1защя шновацшно-швестицшних проект1в в еколопчнш сферц 

формування репонально'1 системи еколопчноУ експертизи шновацшних проект1в; 

поглиблення м1жрепонально1 кооперацп в еколопчнш сфер1 (с. 144-170).

Значну практичну користь також мають обгрунтоваш здобувачем 

рекомендаци щодо вдосконалення орган1зац1Йно-економ1чного механ1зму 

шновацшного екобезпечного розвитку репону, який, як доповнення до наявного, 

являе собою сукупнють нормативно-правових, орган1зац1йних, ф1нансових 

шструмештв, а також метод1в 1 принцишв та здшснюеться за допомогою 

шновацшного проекту як ефективного напряму залучення фшансових джерел 

1нноващйного екобезпечного розвитку репону (с. 177-181).

4. Повнота викладення наукових положень, в и с н о в к ё в  та рекомендацш в

опубл1Кованих прац1ях

Основш положения та висновки досл1дження опублжовано у 22 наукових 

працях загальним обсягом 8,08 друк. арк., 13 яких особисто дисертанту належить 

7,25 друк. арк.; серед них 9 -  у фахових наукових виданнях Украши, 3 -  у 

наукових перюдичних виданнях шоземних держав та Украши, що включеш до 

м1жнародних наукометричних баз даних; 10 наукових праць апробацшного 

характеру у впчизняних й шоземних зб1рниках.

Обсяг друкованих пращ та 1хня к1льк1сть в1дпов1дають вимогам МОН 

Украши щодо публжацш основного змюту дисертацп на здобуття наукового 

ступеня кандидата економ1чних наук. Анал1з сутн1сного зм1сту автореферату та 

публ1кащй дозволив отримати висновок про те, що науков! положения



дисертацшно! роботи, винесеш на захист, достатньою лирою вщображають 

сутнють основного змюту дисертацп.

5. Важливють результате дослщження 1 рекомендаций щодо !х 

подальшого практичного використання

Практична значупцсть отриманих у дисертацшнш робот1 результате 

полягае у тому, що основш положения, висновки та рекомендацп, можуть бути 

використанш для прийняття практичних р1шень кер1вниками 1 спещалютами в 

органах державного та регюнального управлшня, мюцевого самоврядування щодо 

опрацювання мехашзму оргашзащйно-економ1чного забезпечення 1нновац1Йного 

екобезпечного розвитку репону.

Науков1 положения, висновки 1 рекомендацп тдтверджуються 1х 

впровадженням у практику д1яльност1 управл1ння розвитку, 1нвестиц1Й та 

европейсько1 1нтеграцп Волинсько'Г обласноТ державно! адмшютрацп (дов1дка № 

57/01-22/2-18 вщ 18.01.2018 р.); управл1ння екологп та природних ресурс1в 

Волинсько! обласно! державно! адмшютрацп (№ 402/115/2-18 вщ 23.02.2018 р.); 

Департаменту економ1чно! полНики Луцько! м1сько! ради (№ 12-4/58 вщ 

09.02.2018 р.); ПрАТ СП «Тер1хем-Луцьк» (№ 32 вщ 26.01.2018 р.); Спшьного 

укра!нсько-англ1йського п1дприемства «Зах1дна нафтова група» у форм1 ТОВ (№ 4 

вщ 22.02.2018 р.), а також використовуються у навчальному процес1

Сх1дноевропейського нац1онального ун1верситету 1мен1 Лес1 У кратки пщ час 

п1дготовки навчально-методичних матер1ал1в у процес1 проведения лекцшних та 

практичних занять 13 таких навчальних дисципл1н, як «Економ1ка репошв», 

«Свропейське транскордонне сп1вроб1тництво» «Управл1ння шноващями», 

«1нновац1йний розвиток п1дприемства», «Управл1ння стратепчними зм1нами та 

1нновац1ями на пщприемствЬ), «Репональн1 системи та репональний розвиток», а 

також у кер1вництв1 студентськими науково-дослщними роботами (довщка № 03- 

28/01/481 вщ 21.02.2018 р.).



Основш положения та результаты дисертацшного дослщження 

доповщались на м1жнародних 1 всеукрашських науково-практичних 

конференщях, семшарах 1 круглых столах.

. Дискусшн1 положения 1 зауваження щодо змкггу дисертацп

Не зннжуючн в цшому позитивно!’ оцшки днсертацшно'Г роботы, варто 

звернуты увагу на дискусшш положения та зауваження:

1. У робот1 розроблено концептуальну модель шновацшного 

екобезпечного розвитку репону рис. 1.5 (с. 46—48), яка контекстуал1зуе мету, 

принципы, завдання, шституцшне забезпечення, проте по-перше, слщ було б до 

щеУ модел1 також включити узагальнено ресурсы та заходи, що спрямоваш на 

забезпечення еколопчно!' безпеки життед1яльност1 людей та охарактеризувати вс1 

елементи моделц по-друге, додаткового пояснения потребуе авторський подш 

модел1 на шновацшний екобезпечний розвиток 1 елементи модел1 1нновац1йного 

екобезпечного розвитку репону.

2. На стор. 31 (рис. 1.1) автор розглядае основш детермшанти 

екобезпечного розвитку репону, серед яких видшяе еколопчно безпечне 

господарювання, зростання обсяпв валового репонального продукту, 

збалансований розвиток виробничо1 й соц1ально1 1нфраструктур репону, 

дотримання еколог1чних норм 1 стандарпв, п1двищення еколопчно'1 культуры та 

збереження й вщтворення якосН довюлля. Однак, з викладеного матер1алу не 

зрозумшо, чому саме Ц1 детерм1нанти було визначено, тому що 1х перелш 

набагато ширший, наприклад пщвищення якосп життя населения, м1н1м1зац1я 

еколопчних ризиюв та ш.

3. Для рейтинговоУ оц1нки репон1в Украши за р1внем 1нноващйного 

екобезпечного розвитку автор визначае систему статистичних показник1в- 

1ндикатор1в анал1зу та оц1нки 1нновац1Йного екобезпечного розвитку регшшв 

(с.57, табл. 1.1). Але цей перелйс показниюв е дещо обмеженим для визначення 

р1вня шновацшного екобезпечного розвитку репону, сл1д було б використати 

ширшу пал1тру шдикатор1в, або б1льш ч1тко обгрунтувати авторську позищю.



4. В П. 2.1 (с. 61-84) при здшсненш анал1зу передумов шновацшного 

екобезпечного розвитку репошв автор використовуе розр1знений д1апазон роюв 

(табл. 2.1-2.3, 2.12- 2.18, рис. 2.1). Доцшьно було б звести аналпичну оцшку 

щодо особливостей шновацшного екобезпечного розвитку репошв до едино!' 

бази пор1вняння, що дае можливють систематизувати та бшып об’ективно 

оц1нити р1вень шновацшного екобезпечного розвитку репошв Украши.

5. На рис. 3.3 с. 177 представлено оргашзацшно-економ1чний мехашзм 

актив1зацп шновацшного екобезпечного розвитку репону, що мае певну 

теоретичну 1 практичну цшшсть, але лопчним е включения до складу 

представлено!' авторсько!' розробки блоку «1нституцшне забезпечення» та його 

конкретизацн для розумгння, як1 1нституц11 будуть займатися координащею 

д1яльност1 суб’ект1в пред ставленого механ1зму та монпорингом 1нновац1Йного 

екобезпечного розвитку репону.

6. Нас. 131-137 автор визначае прюритети шновацшного екобезпечного 

розвитку репошв краши: екологоор1ентована реструктуризащя пщприемств; 

формування екологоор1ентованоТ 1нновац1Йно'1 шфраструктури; стимулювання 

1нноващйного екобезпечного розвитку репошв. Однак, в робот1 не знайшло 

пояснения, яким чином результати множинно!' регресшно!' модел1 впливають на 

визначення пропонованих прюритепв 1нновац1Йного екобезпечного розвитку 

репошв.

Проте, зроблеш зауваження не знижують загально!' позитивно!' оц1нки 

актуального 1 Грунтовного наукового дисертац1йного дослщження, а лише 

вказують на багатограншсть обраного для вир1шення наукового завдання та 

перспективнють подальших дослщжень.

Загальний висновок

Дисертац1йна робота Ребрини Н1ни Геннадп'вни на тему «Орган1зац1йно- 

економ1чн1 засади 1нновац1Йного екобезпечного розвитку репону» е самостшним, 

завершеним, цш1сним науковим дослщженням, у якому вир!шено важливе 

науково-прикладне завдання щодо обгрунтування теоретичних засад, виявлення



найбшып вагомих напрям1в удосконалення оргашзацшно-економ1чного 

забезпечення шновацшного екобезпечного розвитку регюну.

Анал1з зм1 сту дисертаци, автореферату та основних опублжованих праць 

дозволяе зробити висновок про те, що визначеш здобувачем мета та завдання 

дослщження вир1шеш. Дисертащя добре структурована, витримано лопчну 

послщовшсть викладу теоретичних положень, що свщчить про значний обсяг 

виконаноТ робота як у теоретичному, так 1 прикладному аспектах.

Дисертацшна робота за сво'Гм зм1стом, обгрунтуванням наукових положень, 

новизною наукових результате, ступенем практично!’ апробацп в1дпов1дае 

вимогам пункпв 9,11,12,14 «Порядку присудження наукових ступешв», 

затвердженого Постановою Каб1нету М1н1стр1в Украши № 567 в1д 24 липня 2013 

року 31 зм1нами 1 доповненнями, затвердженими Постановами Каб1нету М1шстр1в 

Украши № 656 В1Д 19.08.2015 р., № 1159 вщ 30.12.2015 р. та № 567 вщ 27.07.2016 

р., що пред’являються до дисертацш на здобуття наукового ступеня кандидата 

економ1чних наук, а и автор Ребрина Н1на Геннадпвна заслуговуе на присудження 

наукового ступеня кандидата економ1чних наук за спещальшстю 08.00.05 -  

розвиток продуктивних сил 1 репональна економ1ка.
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