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Спеціалізованій вченій раді Д 26.004.20  

   Національного університету біоресурсів і природокористування України 

 

ВІДГУК 

офіційного опонента, доктора економічних наук, професора, Гуцуляка Г.Д. 

на дисертацію Миклуша Тараса Степановича «Еколого-економічні засади 

розвитку комплексного природокористування у Карпатському регіоні», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі 

спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони 

навколишнього середовища 

 

1. Актуальність дисертаційної теми та її зв’язок з державними 

науковими програмами, пріоритетними напрямами розвитку науки і 

техніки. Карпатський регіон України включає території Закарпатської, Івано-

Франківської, Львівської і Чернівецької областей і характеризується 

специфічними фізико-географічними умовами: тут розміщені Карпати, які 

обумовлюють горизонтальну і вертикальну зональність, різновидність 

природніх ресурсів і їх основних складових (грунти, рельєф, рослинний і 

тваринний світ). Тому, у відповідності з фізико-географічним районуванням 

України, територія областей Карпатського регіону розміщена в трьох великих 

зонах: Полісся, Лісостеп, передгірні та гірські райони Карпат. Загальна площа 

земель регіону складає біля 5,7 млн. га, або 9,4% території України, на якій 

проживає більше шести мільйона чоловік.  

В Карпатському регіоні, як і в значній кількості областей України, 

розвиток виробництва і зростання масштабів господарської діяльності, в ході 

яких людина використовує дедалі більшу кількість природних ресурсів,  

зумовлюють порушення рівноваги в навколишньому природному середовищі, 

що в свою чергу призводить до загострення соціально-економічних   та 

екологічних проблем. Одночасно зі зменшенням запасів невідновних 

сировинних та енергетичних ресурсів, відбувається забруднення довкілля, 
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особливо водних ресурсів й атмосферного повітря, зменшуються площі 

родючих земель, зникають деякі види рослин і тварин тощо.  Тому вкрай 

потрібна комплексність у вирішенні завдань з раціоналізації 

природокористування та охорони природи, оскільки остання є надзвичайно 

складною, єдиною, інтегральною системою. Комплексність, про яку останнім 

часом суспільство чомусь почало забувати, важлива ще й тому, що окремі 

галузі та сфери суспільного виробництва ставлять різні, нерідко 

прямопротилежні, вимоги до одних і тих самих природних ресурсів або умов 

навколишнього середовища. Причому основну увагу вони зосереджують, як 

правило, на використанні ресурсів і умов довкілля, а питання їх охорони, 

збереження та відтворення залишають суспільству. 

Виходячи із ситуації яка склалася з соціально-економіко-екологічним 

розвитком природокористування, актуальним питанням є здійснення науково 

обґрунтованої моделі комплексного природокористування. Це має стати одним 

із пріоритетних завдань еколого-економічного та соціального розвитку України 

яке має бути найважливішим напрямом державної політики в галузі охорони 

навколишнього природного середовища, економіки та вирішення соціальних 

питань, і забезпечить, або максимально наблизить, до збалансованого розвитку 

природокористування. Саме розробленню еколого-економічних засад 

комплексного природокористування у Карпатському регіоні з урахуванням 

магістральних напрямів інституціональних перетворень у природно-

ресурсному секторі національної економіки та децентралізації влади і 

присвячена дисертаційна робота Миклуша Тараса Степановича, що свідчить 

про її актуальність та своєчасність. 

Про прикладну спрямованість проведеного дослідження свідчить те, що 

дисертаційна робота безпосередньо пов’язана з тематикою наукових 

досліджень Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, зокрема темою «Розробити методичні основи та інформаційне 

забезпечення оцінювання екосистемних функцій лісів природно-заповідного 

фонду Полісся України» (номер державної реєстрації 0119U100908), в межах 
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якої здобувачем розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності 

використання деревних відходів, зокрема для виробництва твердого 

біологічного палива, визначено цілі та завдання комплексного 

природокористування у лісовиробничому комплексі Карпатського регіону. 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Обґрунтованість та 

достовірність основних результатів дисертаційної роботи Миклуша Т.С., 

одержаних висновків та запропонованих практичних рекомендацій 

підтверджується застосуванням широкого спектра методів наукових 

досліджень: абстрактно-логічного (для уточнення сутності та складових 

комплексного природокористування); сходження від абстрактного до 

конкретного (для обґрунтування цілей та завдань комплексного 

природокористування у Карпатському регіоні); економіко-статистичного (для 

виявлення тенденцій використання окремих видів природних ресурсів та 

фінансування капітальних інвестицій і поточних витрат у природо-

експлуатаційній та природоохоронній діяльності); індексного (для розрахунку 

узагальнюючих та часткових індексів рівня комплексності використання 

природної сировини та несировинних корисностей природно-ресурсного 

потенціалу); інституціонального підходу (для вибору форм інституціонального 

забезпечення комплексного природокористування в умовах децентралізації 

влади та реформи місцевого самоврядування).  

Певним внеском в теорію та методологію економіки 

природокористування слід вважати застосування здобувачем фундаментальних 

положень економічної теорії, економіки природокористування, екологічного 

менеджменту, а також теорії інституціоналізму та неоінституціоналізму, що 

дало можливість сформувати сучасні підходи до формування механізмів 

забезпечення комплексного природокористування як в природно-ресурсному 

секторі господарського комплексу Карпатського регіону, так і на рівні 

територіальної громади. Саме розроблене здобувачем організаційно-економічне 
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забезпечення комплексного природокористування на рівні територіальної 

громади повною мірою відповідає сучасним викликам поглиблення 

децентралізації та реформи місцевого самоврядування.  

Інформаційну базу дослідження становлять матеріали Міністерства 

захисту довкілля та природних ресурсів України, Державної служби статистики 

України, Державної казначейської служби України, Державного агентства 

лісових ресурсів України, департаментів агропромислового розвитку обласних 

державних адміністрацій, обласних управлінь лісового та мисливського 

господарства. При розробці економічного механізму забезпечення 

комплексного природокористування та організаційно-економічного 

забезпечення комплексного використання природно-ресурсного потенціалу на 

рівні територіальної громади використовувалися окремі законодавчі та інші 

нормативно-правові акти, зокрема в частині імплементації природоохоронних 

директив Європейського Союзу та створення публічно-приватних партнерств в 

галузі освоєння та використання природної сировини.  

На основі опрацювання та критичного осмислення праць вітчизняних та 

зарубіжних вчених, а також авторських розрахунків та узагальнень автора 

сформовано механізм організаційно-економічного забезпечення комплексного 

природокористування на рівні територіальної громади з урахуванням 

специфіки Карпатського регіону, забезпечено структуризацію базових 

складових комплексного природокористування на основі їх компліментарності 

з Цілями сталого розвитку 2016–2030, сформовано теоретико-методичні 

підходи до порядку формування економічного механізму реалізації 

комплексного підходу у сфері природокористування Карпатського регіону, 

розроблено механізм стимулювання комплексного використання деревних 

відходів. 

У цілому, висновки, пропозиції та практичні рекомендації базуються на 

результатах поглибленого аналізу наукових напрацювань вітчизняних та 

іноземних вчених в галузі еколого-економічного регулювання комплексного 
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природокористування, підтверджені аналізом основних тенденцій залучення 

природних ресурсів у господарський обіг та базових трендів фінансування 

капітальних інвестицій і поточних витрат, оцінюванням рівня комплексності 

природокористування, яке передбачає розрахунок коефіцієнтів комплексного 

залучення у господарський обіг первинних природних ресурсів, поглибленої 

промислової переробки природної сировини, концентрації видів комплексного 

природокористування, спеціалізації та локалізації комплексного 

природокористування, тому наукові положення дисертаційної роботи Миклуша 

Т.С. є достовірними та обгрунтованими. 

3. Наукова новизна і достовірність отриманих результатів. Найбільш 

значимими для теорії і практики економіки природокористування науковими 

положеннями, висновками і рекомендаціями, які характеризуються науковою 

новизною, виступають: 1) механізм організаційно-економічного забезпечення 

комплексного природокористування на рівні територіальної громади з 

урахуванням специфіки Карпатського регіону та ідентифікацією відповідних 

інституціональних форм господарського освоєння природної сировини; 2) 

теоретичний підхід до цілепокладання та обґрунтування завдань комплексного 

природокористування, який виокремлює виробничо-економічні, соціально-

економічні та еколого-економічні цілі; 3) оцінювання рівня комплексності 

природокористування, яке передбачає розрахунок коефіцієнтів комплексного 

залучення у господарський обіг первинних природних ресурсів, поглибленої 

промислової переробки природної сировини, концентрації видів комплексного 

природокористування, спеціалізації та локалізації комплексного 

природокористування; 4) порядок формування економічного механізму 

реалізації комплексного підходу у сфері природокористування Карпатського 

регіону, що передбачає виокремлення трьох етапів (нормативно-правове 

забезпечення, формування систем регулювання комплексного 

природокористування на регіональному та місцевому рівнях, диверсифікація 

фінансово-економічного забезпечення комплексного природокористування); 5) 

механізм стимулювання комплексного використання деревних відходів. 
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Одним з найбільш вузьких місць економіки природокористування є 

низький рівень формалізації та параметризації обсягів та масштабів 

господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу, що не дає 

можливості приймати управлінські рішення, які найбільшою мірою 

відповідають завданням збалансованого та ощадливого використання 

природної сировини. З огляду на це, дисертантом сформовано методичний 

інструментарій, який дає можливість оцінити рівень комплексності 

природокористування на основі розрахунку коефіцієнтів комплексного 

залучення у господарський обіг первинних природних ресурсів, поглибленої 

промислової переробки природної сировини, концентрації видів комплексного 

природокористування, спеціалізації та локалізації комплексного 

природокористування (с. 56-59). Застосування запропоновано методичного 

інструментарію дало можливість встановити територіальну асиметрію між 

адміністративними областями Карпатського регіону (с. 135-149) в рівнях 

комплексності природокористування, що може слугувати передумовою для 

диференціації інструментів та методів регуляторного впливу держави на 

природокористувачів і домогтися, в першу чергу, досягнення оптимального 

співвідношення між дестабілізуючими (рілля) і стабілізуючими (пасовища, 

луки, ліси) угіддями природних ресурсів. Внаслідок порушення співвідношень 

значно зменшується стійкість агроландшафтів, зростають деградаційні процеси. 

Прикметною рисою соціально-економічного розвитку адміністративних 

областей Карпатського регіону є значний рівень їх забезпеченості лісовими 

ресурсами в порівнянні по Україні, що відповідно робить лісове господарство 

базовою ланкою господарського комплексу названого регіону. Саме 

застосування методів та технологій невиснажливого лісокористування є 

необхідною передумовою забезпечення прийнятного рівня комплексності 

природокористування в цілому. Тому сформований авторський концепт 

нарощення природно-ресурсної бази соціально-економічного розвитку 

лісозабезпеченого регіону, який передбачає збереження та примноження 

потенціалу лісових екосистем на основі впровадження методів соціального 
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лісівництва та наближеного до природи лісокористування (с. 71-80), виступає 

важливою детермінантою удосконалення механізму забезпечення 

комплексного природокористування у сфері лісового господарства, що в 

підсумку підвищить рівень комплексності використання природної сировини у 

суміжних до цієї галузі ланках економіки адміністративних областей 

Карпатського регіону. 

Одним з найбільш актуальних завдань теорії і методології економіки 

природокористування є також виокремлення складових комплексного 

природокористування, що дасть можливість ідентифікувати інституціональні 

форми та регуляторні важелі активізації окремих складових, що сприятиме 

підвищенню ефективності залучення природних ресурсів у господарський обіг і 

результативнішій охороні навколишнього природного середовища. Більше 

того, кожна складова комплексного природокористування характеризується 

відповідною матеріально-речовою субстанцією і її господарське освоєння 

потребує диференційованого підходу до вибору форм та методів фінансового 

забезпечення переведення на принципи комплексності, щоб усунути прояви 

марнотратного та розбалансованого природокористування. Здійснена автором 

структуризація базових складових комплексного природокористування на 

основі їх компліментарності з Цілями сталого розвитку 2016–2030 (с. 152-156), 

яка враховує форми господарського освоєння природної сировини та 

несировинних корисностей природно-ресурсного потенціалу, а також їх 

залучення у продуктово-переробні ланцюги, дасть можливість забезпечити 

підвищення інвестиційної привабливості природоохоронних та 

природоексплуатаційних проєктів на основі конвергенції пріоритетів 

підвищення комплексності природокористування та окремих Цілей сталого 

розвитку затверджених ООН і поступово ліквідувати дефіцит екологічних 

інвестицій, який спостерігається в останні роки.  

Певним здобутком дисертаційної роботи Миклуша Т.С. слід розглядати 

теоретичний підхід до цілепокладання та обґрунтування завдань комплексного 
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природокористування, який дає можливість виокремити виробничо-економічні, 

соціально-економічні та еколого-економічні цілі, що детермінують завдання 

комплексного використання природної сировини через формування систем 

інтегрованого управління природними ресурсами, імплементацію 

природоохоронних директив ЄС, розроблення та реалізацію регіональних та 

місцевих програм, формування комунального сектора та укладання угод 

публічно-приватного партнерства (с. 156-162). Саме такий підхід до 

цілепокладання прискорить процеси запровадження передових іноземних 

практик екологізації природокористування та забезпечення комплексного 

використання природної сировини, підвищить результативність програмування 

раціоналізації природокористування, а також дасть можливість встановити 

справжні партнерські відносини між безпосередніми природокористувачами та 

органами місцевого самоврядування, що є особливо важливим в умовах 

поглиблення децентралізації в об’єднаних територіальних громадах.  

Як позитив дисертаційної роботи слід виділити елемент наукової новизни 

в питаннях забезпечення комплексності використання різних видів природної 

сировини та утилізації промислових і побутових відходів. Автором  проведена 

аргументація та ідентифікація цілей комплексного природокористування у 

Карпатському регіоні в розрізі основних сегментів природно-ресурсного 

сектору (лісовиробничого, сільськогосподарського, водогосподарського та 

мінерально-сировинного комплексів й індустрії поводження з відходами), які, 

ув’язують секторальні пріоритети комплексного природокористування з 

інституціональним забезпеченням, зокрема децентралізацією управління 

природоохоронною діяльністю, формуванням комунальних підприємств, 

кооперацією діяльності природокористувачів, укладанням угод публічно-

приватного партнерства, реалізацією природоохоронних проєктів та 

диверсифікацією портфеля банківських послуг (с. 163-170). Саме ідентифікація 

цілей комплексного природокористування в розрізі основних сегментів 

природно-ресурсного сектора дасть можливість сформувати інституціональне 

забезпечення та механізми досягнення цілей комплексного 
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природокористування з урахуванням специфіки та особливостей відновлення, 

відтворення та охорони окремих видів природних ресурсів, а також рівень 

забезпеченості ними адміністративних областей Карпатського регіону.  

Вже не перше десятиліття чи не найактуальнішою проблемою теорії і 

методології економіки природокористування є удосконалення економічного 

механізму природокористування. У дисертаційній роботі автором певною 

мірою також зроблено крок в напрямку формування економічного механізму 

природокористування з врахуванням наслідків децентралізації влади та 

реформи місцевого самоврядування, а також євроінтеграційних викликів. 

Більше того, підхід Миклуша Т.С. щодо удосконалення економічного 

механізму природокористування зорієнтований на максимальне врахування 

принципів комплексності при програмуванні методів та способів використання 

природних ресурсів у Карпатському регіоні. Автор розробив теоретико-

методичні підходи до порядку формування економічного механізму реалізації 

комплексного підходу у сфері природокористування Карпатського регіону, які 

передбачають виокремлення трьох етапів (нормативно-правове забезпечення, 

формування систем регулювання комплексного природокористування на 

регіональному та місцевому рівнях, диверсифікація фінансово-економічного 

забезпечення комплексного природокористування) (с. 170-181). Автор також 

свої пропозиції щодо удосконалення економічного механізму реалізації 

комплексного підходу у сфері природокористування Карпатського регіону 

побудував на основі визначення рівня покриття надходженнями рентної плати, 

плати за землю та екологічного податку до місцевих бюджетів видатків на 

розвиток природно-ресурсного сектора та охорону навколишнього природного 

середовища (с. 110-122), що підтверджує припущення про необхідність 

зосередження природно-ресурсних платежів у спеціальних фондах, створених у 

місцевих бюджетах, зокрема в бюджетах місцевого самоврядування. 

Дисертаційну роботу Миклуша Т.С. також слід розглядати як таку, яка 

відзначається високим рівнем прикладної спрямованості у зв’язку із наявністю 
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запропонованого механізму стимулювання комплексного використання 

деревних відходів, що передбачає надання постійним лісокористувачам та 

суб’єктам деревообробного підприємництва субсидій з державного бюджету та 

бюджетів територіальних громад на заготівлю і переробку деревних відходів та 

виробництво паливних деревних ресурсів, а також фінансової допомоги в 

рамках програми Східного партнерства в частині збереження природної 

спадщини, що сприятиме диверсифікації використання лісосічних відходів та 

відходів деревообробки (с. 182-186). Умонтування такого механізму в 

загальний регуляторний механізм лісогосподарювання дасть можливість 

поступово ввести стимули для суб’єктів лісогосподарського та 

деревообробного підприємництва щодо максимальної утилізації деревних 

відходів і тим самим підвищити рівень енергетичної самодостатності 

територіальних громад адміністративних областей Карпатського регіону. 

У зв’язку з поглибленням процесів децентралізації влади та реформи 

місцевого самоврядування значний спектр функцій держави щодо забезпечення 

комплексності природокористування передається на рівень територіальних 

громад, що було враховано повною мірою у роботі Миклуша Т.С., оскільки 

автор сформував механізм організаційно-економічного забезпечення 

комплексного природокористування на рівні територіальної громади з 

урахуванням специфіки Карпатського регіону та ідентифікацією відповідних 

інституціональних форм господарського освоєння природної сировини (с. 186-

202).  

Практична спрямованість результатів дисертаційної роботи полягає у 

тому, що вони використовуються в діяльності Львівського обласного 

управління лісового та мисливського господарства, Департаменту екології та 

природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, Департаменту 

економічної політики Львівської обласної державної адміністрації. 

4. Повнота викладення результатів дослідження в опублікованих 

працях. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 18 
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наукових праць, з яких 2 статті у наукових фахових виданнях України, 9 статей 

у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних 

наукометричних баз даних, 7 тез наукових доповідей. Основні результати 

дослідження й позиції наукової новизни, що виносяться на захист оприлюднені 

у відкритому друці. Нормативні вимоги МОН України щодо необхідної 

кількості публікацій дотримано.  

5. Ідентичність змісту автореферату та дисертаційної роботи. 

Автореферат є вдалою квінтесенцією дисертаційної роботи, а також є 

ідентичним основним положенням дисертації, його зміст відповідає змісту 

дисертації. В авторефераті повною мірою висвітлено наукові положення, 

пропозиції, методичні рекомендації та висновки, що викладені у дисертації. 

Опубліковані праці відображають результати дослідження. 

6. Дискусійні положення та зауваження. Відзначаючи в цілому високий 

рівень наукових здобутків дисертанта, обґрунтованість одержаних результатів і 

їх практичне значення, слід зазначити дискусійний характер ряду положень, що 

зумовлює наступні зауваження та побажання. 

1. На с. 39, параграф 1.1. автор стверджує, що «за 20 років не 

сформувалася чітка специфікація форм та прав власності на природні ресурси, 

що культивувало несанкціоноване освоєння та тіньовий перерозподіл найбільш 

ліквідних складових природно-ресурсного потенціалу і сприяло перерозподілу 

ренти в інтересах великих корпоративних структур, а не власника природного 

багатства – українського народу». Автору варто було б уточнити яку саме ренту 

він мав на увазі: диференціальну ренту I, абсолютну чи монопольну ренту або 

ж квазіренту? Це дало б можливість конкретизувати чинники утворення 

доходів у сфері господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу і 

чітко ідентифікувати форми її присвоєння і розподілу та відповідно 

запропонувати регуляторні важелі щодо справедливого вилучення ренти у 

суб’єктів природно-господарського підприємництва. 

2. с. 42, параграф 1.1., ''…та пропорції використання певного виду 

природних ресурсів у відповідності з рівнем відтворюваності інших природних 
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ресурсів …'', на нашу думку, автор не коректно вживає слово ”пропорції”, що в 

даному випадку більш підходить слово ''співвідношення''. Крім цього автор не 

висловлює свою думку щодо оптимального співвідношення між 

дестабілізуючими (рілля) і стабілізуючими (пасовища, луки, ліси) угіддями, що 

є дуже важливим для призупинення  процесів деградації ландшафтів та 

значного покращення екологічної ситуації при комплексному 

природокористуванні. 

3. На рис. 1.1., с. 47, параграф 1.2 автор приводить змістовну 

характеристику комплексного природокористування, де серед суб’єктів 

регулювання він виділяє «ресурсні» держагентства. Однак у тексті дисертації 

не розкрито функції цих агентств в частині регулювання процесів забезпечення 

комплексного використання природної сировини, що не дає можливості 

повною мірою виділити специфіку забезпечення комплексності у використанні 

окремих видів природних ресурсів через призму регуляторного впливу на 

безпосередніх природокористувачів. 

4. У параграфі 1.3, який присвячений вивченню вітчизняних проблем 

та зарубіжного досвіду розвитку комплексного природокористування, варто 

було б грунтовніше розкрити зміст основних проблем передгірних та гірських 

районах Карпат, що дало б можливість показати специфіку забезпечення 

комплексності природокористування саме у цих районах. 

5. На рис. 2.3 (параграф 1.2) автор приводить динаміку утилізації 

відходів I-III класів небезпеки у Карпатському регіоні. Динаміка утилізації 

відходів I-III класів небезпеки мала б значно більше змістовне навантаження, 

якби в тексті було розкрито особливості утилізації відходів хімічної 

промисловості та інших галузей, які відзначаються значним рівнем 

деструктивного впливу на довкілля. 

6. Аналізуючи динаміку видатків місцевих бюджетів областей 

Карпатського регіону на охорону довкілля та розвиток природно-ресурсного 

потенціалу (табл. 2.5, параграф 2.2) автор не в повній мірі проаналізував стан 
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фінансування систем протипаводкового захисту територій, які мають важливе 

значення для мінімізації стихійних лих в Карпатському регіоні.  

7. На рис. 3.1 (параграф 3.1) автор приводять кореляцію між базовими 

складовими комплексного природокористування та Цілями Сталого Розвитку 

2016-2020, затвердженими ООН, але детально не розкриває приведені Цілі 

через призму їх досягнення саме в адміністративних областях Карпатського 

регіону.  

8. У роботі трапляються технічні помилки, окремі стилістичні огріхи, 

деякі параграфи дисертації відзначаються надмірною статистичною 

перевантаженістю. 

В цілому викладені вище зауваження не знижують загальної позитивної 

оцінки дисертаційної роботи. 

7. Загальний висновок. Дисертаційна робота Миклуша Тараса 

Степановича на тему «Еколого-економічні засади розвитку комплексного 

природокористування у Карпатському регіоні»  є завершеним науковим 

дослідженням, виконаним самостійно автором на актуальну тему.  

Висновки та пропозиції є достатньо обґрунтованими. Мовностилістичне 

оформлення відзначається послідовністю викладу, зрозумілістю і стислістю. 

Дисертаційна робота відповідає вимогам пунктів 9, 11, 12, 13, 14 

«Порядку присудження наукових ступенів…» (затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. №567 – зі змінами) до 

кандидатських дисертацій. 

Враховуючи все вищезазначене, автор дисертаційної роботи, Миклуша 

Тарас Степанович, заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

економічних наук зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування 

та охорони навколишнього середовища. 

 

Офіційний опонент, доктор економічних  

наук, професор, член-кореспондент  

природокористування НААН України, 
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