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В сучасному світі питання забезпечення екологічних та техногенно 

безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства, збереження і 

відновлення навколишнього природного середовища для більшості країн 

постає як одне з найважливіших. Стійкий і пропорційний розвиток держави 

неможливий без вирішення проблем забруднення навколишнього 

середовища. Зневажання даного екологічного аспекту розвитку держави 

може стати загрозою економічній і екологічній безпеці. Зазвичай 

економічний розвиток, збільшення виробництва товарів і надання послуг 

призводить до погіршення стану навколишнього середовища, якщо ці 

процеси н супроводжуються заходами екологічного захисту довкілля. Тому 

на ряду з економічним зростанням України необхідно приділяти увагу 

екологічному стану країни і дотриманню достатнього рівня захисту від 

забруднення навколишнього середовища. Передовий досвід розвинутих країн 

щодо інтеграції екологічної політики в усі галузі економіки та вдосконалення 

системи інтегрованого екологічного управління демонструє, що сталий 

розвиток країни неможливий без екологічної компоненти, тому проблема 

екологічної безпеки є однією з завдань екологічної політики. Потреба в 

удосконаленні теоретичних і прикладних аспектів статистичної оцінки та

Актуальність теми дисертаційної роботи



моделювання екологічної безпеки України обумовлює актуальність і 

своєчасність наукового дослідження Черенкевич Олени Сергіївни за темою 

«Екологічна безпека України: статистична оцінка та моделювання».

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до напрямів науково- 

дослідної роботи кафедри економічної та управлінської аналітики 

Донецького національного університету імені Василя Стуса за 

держбюджетною темою: «Детермінанти соціально-економічного зростання 

регіону: статистична оцінка, моделювання та прогнозування» 2017-2021 

(номер державної реєстрації 0117Ш 01336). У межах теми автором 

досліджено основні тенденції розвитку екологічної сфери, проблеми 

забруднення навколишнього середовища Вінницького регіону.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків 

і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна

Після опрацювання основних положень дисертації, автореферату та 

основних публікацій Черенкевич О.С. можемо зробити висновок, що мета 

дослідження, яка полягає у поглибленні теоретико-методологічних засад і 

розробці статистичного забезпечення оцінювання, моделювання та 

прогнозування складових екологічної безпеки України для формування 

рекомендацій щодо її підвищення, загалом досягнута.

Виконуючи подані у роботі завдання, автор довів вміння працювати з 

інформацією та надавати її аналіз, виокремлювати основні проблеми 

зовнішньоекономічної діяльності, узагальнювати результати дослідження, а 

також чітко обґрунтовувати власну позицію до різних висновків і 

пропозицій.

У дисертації автором використано достатньо повну інформаційну базу

проведеного дослідження, до якої увійшли послужили нормативні

положення, офіційні публікації та методичні матеріали Державної служби
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статистики України, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, 

наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, матеріали Іпіегпеї, матеріали 

власних досліджень автора.

Для вирішення поставлених завдань у роботі автором застосовувалися 

загальнонаукові і спеціальні методи вивчення екологічної безпеки. У процесі 

дослідження було використано загальнонаукові методи: системного аналізу, 

формалізації (для вивчення теоретичних засад екологічної безпеки); 

спеціальні методи: узагальнюючих статистичних показників (для 

відображення екологічної безпеки у кількісному виразі через систему 

абсолютних, відносних і середніх показників), аналізу рядів динаміки (для 

аналізу й виявлення тенденцій показників екологічної безпеки, вивчення 

структури забруднення навколишнього середовища у розрізі видів 

економічної діяльності та регіонів, вивчення структури інвестицій та 

поточних витрат щодо заходів екологічної безпеки тощо), багатовимірної 

середньої та пропорційного розподілу (для розрахунку та аналізу 

інтегральних індексів екологічного та економічного розвитку), кореляційно- 

регресійного аналізу (для визначення впливу поточних витрат, а також інших 

соціально-економічних факторів, на забруднення навколишнього 

середовища), трендових, авторегресійних моделей (для моделювання, 

оцінки екологічних ризиків та розробки прогнозів соціально-економічних 

факторів, які впливають на забруднення атмосферного повітря, водоймищ, 

поводження з відходами І-Ш класів небезпеки ). Наукові положення, 

висновки і рекомендації, сформульовані в дисертації, -  теоретично 

обґрунтовані, достовірні та логічні. Загалом виконане Черенкевич О.С. 

дослідження проведено на належному теоретичному, методологічному і 

практичному рівнях.
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Новизна наукового дослідження, висновків і рекомендацій

На нашу думку, серед основних елементів наукової новизни можна 

виокремити такі.

1. Вдосконалення концептуальних засад статистичної оцінки 

екологічної безпеки з урахуванням фактору еколого-економічної 

збалансованості, в якій, на відміну від існуючих, імплементовано методичний 

підхід статистичної оцінки рівня та вартості усунення ризиків екологічної 

безпеки, їх моделювання та прогнозування, що дає змогу сформувати 

напрямки ефективних управлінських рішень щодо покращення рівня 

екобезпеки (с.49-64).

2. Також заслуговує на увагу система статистичних показників 

екологічної безпеки, що була удосконалена автором за рахунок 

використання індикаторів обсягу, структури та динаміки, серед яких 

запропоновано розрахунок вартості усунення екологічних ризиків на одну 

одиницю забруднення, що дозволить оцінити рівень потенційних загроз та 

необгрунтовані витрати коштів на екологічні заходи, (с.31-48)

3. Важливим результатом роботи можна вважати вдосконалення 

методичного підходу до статистичної оцінки еколого-економічної 

збалансованості на основі розрахунку інтегральних індексів екологічного та 

економічного розвитку з використанням методу багатовимірної класифікації, 

що дає можливість кількісно оцінити рівень та динаміку збалансованості, а 

також розрахувати величину впливу кожного з факторів на результат 

розвитку екологічної та економічної підсистем з використанням методу 

пропорційного розподілу, (с.82-95)

4. Автором вдосконалено методичний підхід до оцінки рівня та 

вартості усунення ризиків екологічної безпеки, який базується на розрахунку 

величини перевищення фактичних рівнів забруднення над їх теоретичними 

значеннями, розрахованими за трендовими статистичними моделями 

забруднюючих викидів в атмосферу, водних ресурсів та утворення



небезпечних відходів на макрорівні у достатньо простий та науково 

обґрунтований спосіб, (с. 124-127)

5. У дисертації автором розширено зміст поняття екологічної безпеки, 

який на відміну від існуючих передбачає дотримання еколого-економічної 

збалансованості розвитку країни як ключового фактору, (с.20-22) Екологічна 

безпека відображає сукупність умов та процесів, які забезпечують всі 

життєво необхідні потреби людини та не передбачають погіршення 

життєдіяльності майбутніх поколінь з урахуванням економічної та 

екологічної збалансованості сталого економічного розвитку.

6. Автор поглибив поняття еколого-економічної збалансованості, яке 

передбачає паралельне синхронне зростання індексів розвитку екологічної та 

економічної підсистем на макрорівні, що дозволяє підтримувати екологічну 

безпеку країни з урахуванням економічної ефективності, (с.83-85)

7. Заслуговує на схвальний відгук удосконалена автором абсолютна та 

відносна оцінка ризиків екологічної безпеки, що дала змогу визначити вартість 

усунення ризиків забруднення атмосферного повітря, утворення небезпечних 

відходів 1-Ш класів і водних.(с. 49-59)

Значення результатів для науки і практики

Дисертація Черенкевич О.С. є самостійно виконаним і повністю 

завершеним науковим дослідженням, що містить теоретичні узагальнення та 

рекомендації для комплексного вирішення науково-практичної проблеми у 

частині формування науково обґрунтованих пропозицій, пов’язаних із 

статистичною оцінкою там моделюванням у сфері екологічної безпеки 

України.

Висновки і положення наукової новизни, що містяться у роботі та 

винесені на захист, є власним доробком автора. Опубліковані автором праці 

за темою дослідження вказано у переліку публікацій до дисертації.
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Апробацію проведено на 6 Міжнародних науково-практичних конференціях 

у процесі обговорення доповідей здобувана.

Практичне значення результатів проведеного дослідження полягає в 

тому, що основні теоретичні, методологічні та прикладні положення 

дисертації доведено до рівня практичних рекомендації, придатних для 

використання суб’єктами господарювання, органами влади й вищими 

навчальними закладами, зокрема:

на загальнодержавному рівні:

- методичний підхід щодо оцінки усунення ризиків екологічної безпеки 

діяльності, який дозволяє оцінити резерви зниження викидів забруднюючих 

речовин за рахунок підвищення ефективності заходів ресурсозбереження 

(Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації Вінницької ОДА, довідка № 03-01-39/6572 від 

10.09.2020р.).

на рівні суб’єктів господарювання:

- методичний підхід щодо оцінки збалансованості екологічної та 

економічної підсистем підприємства на основі порівняння інтегральних 

показників їх розвитку з використанням методу багатовимірної середньої 

(ТОВ науково-виробничого підприємства “Е8 ПОЛІМЕР”, довідка №34 від 

16.06.2020).

- методичний підхід щодо оцінки усунення ризиків екологічної безпеки 

діяльності, який дозволяє оцінити резерви зниження викидів забруднюючих 

речовин за рахунок зниження енергоємності виробництва та підвищення 

витрат на екологічні заходи. (ТОВ «Провінція плюс», довідка №10/09 від 

10.09.2020 р.).

на рівні навчальних закладів:

-результати дослідження використано в навчальному процесі 

викладання дисципліни «Статистика навколишнього середовища»
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(Донецького національного університету’ імені Василя Стуса, Довідка 

№178/01- 13/01.1.3 від 11.06.2020 р.).

Ґрунтовний зміст і прикладне значення результатів, одержаних у процесі 

наукового дослідження Черенкевич О.С., вказують на можливість їх 

подальшого використання у діяльності державних органів, суб’єктів 

господарювання та навчальному процесі.

Повнота висвітлення основних результатів дисертації 

в опублікованих працях

Основні положення дисертації Черенкевич О.С. оприлюднені належним 

чином у 13-ти наукових працях, загальним обсягом 5,0 друк. арк. (з яких 

автору особисто належить 4,1 друк, арк.), із яких: 3 статті у міжнародних 

наукових журналах, 4 - у  фахових наукових виданнях України. Вказані 

друковані праці за обсягом і кількістю повністю відповідають вимогам до 

публікацій основного змісту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук. Сутність публікацій повною мірою відображає 

основні наукові результати дисертаційного дослідження, що винесені на 

захист.

Відповідність змісту автореферату основним положенням 

дисертації

Автореферат за змістом відповідає основним положенням і висновкам, 

що подані у дисертації, відображає структуру і логіку викладеного матеріалу, 

є ідентичним із результатами дисертаційної роботи, розкриває сутність 

практичних рекомендацій щодо проведення статистичної оцінки та 

моделювання в сфері екологічної безпеки України.
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Дискусійні питання, недоліки та критичні зауваження 

до дисертаційної роботи

Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Черенкевич Олени 

Сергіївни, слід звернути увагу на окремі неточності та дискусійні положення, 

які можуть стати предметом дискусії під час процедури захисту дисертації.

1. У рамках дослідження доцільно було б проаналізувати динаміку 

деяких міжнародних екологічних індексів, наприклад: індекс стійкого 

економічного добробуту (Іпсіех о£ 8из1;аіпаЬ1е Е сопотіс \¥е11аге); індекс 

розвитку людини (Іпсіех о£ Нишап Беуе1ортеп1:); індикатор дійсних 

заощаджень (Оепиіпе 8ауіп§); «Зелений» ВВП (Огееп Огозз О отезїіс 

Ргосіисі); індикатор справжнього або істинного прогресу ІІП (Оепиіпе 

Рго§гезз Іпсіісаїог, ОРІ).

2. Потребує більш детального обґрунтування вибір підсистем 

забруднення в концепції оцінки ризиків екологічної безпеки (забруднення 

атмсофери, водних ресурсів та утворення небезпечних відходів) (с. 61).

3 . Доцільно було б приділити більше уваги дослідженню та кількісному 

аналізу реальних причин незбалансованості еколого-економічного розвитку 

на основі результатів авторських розрахунків рівня збалансованості.

4. Автор на с. 32 лише констатує факт неефективності системи 

регулювання в сфері природокористування та екологічного оподаткування, в 

той же час не розкриває сутності такої системи та не досліджує динаміку 

рівня платежів і екологічних зборів.

5. В дисертації на с. 42 автор вказує показники обсягу, структури та 

динаміки виробництва екологічно чистої продукції в системі статистичних 

показників екологічної безпеки, але взагалі не аналізує зазначені показники;

Висловлені зауваження до змісту роботи і вказані недоліки не знижують 

науково-практичної цінності результатів та загальної позитивної оцінки 

дисертаційного дослідження Черенкевич О.С., а дискусійні положення можна 

вважати актуальними для подальших наукових досліджень.
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Загальний висновок

Дисертаційна робота Черенкевич Олени Сергіївни «Екологічна безпека 

України: статистична оцінка та моделювання» -  самостійне, завершене 

наукове дослідження, яке виконано на актуальну тему. Автором отримано 

нові науково обґрунтовані результати, які у сукупності становлять вагомий 

внесок у розвиток сучасної теорії, методології, організації та практики 

статистичної оцінки та моделювання екологічної безпеки України. 

Дисертаційна робота добре структурована, з витриманою логічною 

послідовністю викладу теоретичних положень, що підтверджені 

практичними матеріалами й узагальнені в наукових публікаціях. Тема 

дослідження, предмет, об’єкт, його основні положення, висновки 

відповідають паспорту спеціальності 08.00.10 -  Статистика.

За структурою, змістом, наповненістю, науковою новизною, 

теоретичним і практичним значенням, достовірністю одержаних результатів 

дисертаційна робота Черенкевич Олени Сергіївни «Екологічна безпека 

України: статистична оцінка та моделювання» відповідає вимогам пп. 9, 11, 

12, 13 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656), що 

висуваються до кандидатських дисертацій, а автор Черенкевич Олена 

Сергіївна заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.10 -  Статистика.

Офіційний опонент:
доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри статистики, 
обліку та економічної інформатики 
Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара ■ Оксана ЄЛІСЄЄВА


