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Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.012 Державного університету 

«Житомирська політехніка» Міністерства освіти і науки України, м. Житомир, 

прийняла рішення про присудження ступеня доктора філософії галузі знань 

05 «Соціальні та поведінкові науки» на підставі прилюдного захисту дисертації на 

тему: «Оцінка еколого-економічного розвитку урбанізованих територій» за 

спеціальністю 051 – Економіка  

08 листопада 2021 р. 

 

Кобилинський Володимир Миколайович 1976 року народження, громадянин 

України, освіта вища: закінчив у 1999 році Державну агроекологічну академію 

України за спеціальністю «Аграрний менеджмент».  

Аспірант кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин 

Державного університету «Житомирська політехніка» Міністерства освіти і науки 

України, м. Житомир з 14 вересня 2017 року до 13 вересня2021 р.  

Дисертацію виконано в Державному університеті «Житомирська 

політехніка» Міністерства освіти і науки України, м. Житомир. 

Науковий керівник – Романчук Катерина Василівна, доктор економічних 

наук, доцент, Державний університет «Житомирська політехніка», професор 

кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин. 

Здобувач має 9 наукових праць за темою дисертації, з них: 4 – у наукових 

фахових виданнях України; 1 – у періодичному науковому виданні іншої держави, 

яка входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР); 4 – 

тез доповідей та матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференцій; 0 – у інших наукових виданнях: 

1. Kobylynskyi V. Ecological and economic management of urban 

areas. SOCIOWORLD-SOCIAL Research&Behavioral Sciences. 2021. Vol. 04. Issue 

02.P. 69-77. (стаття у періодичному науковому виданні іншої держави, яка 

входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), 

Естонія). 

2. Кобилинський В.М. Передумови запровадження еколого-економічного 

управління урбанізованими територіями: міжнародний досвід. Вісник 

Хмельницького національного університету (економічні науки). 2020. №4. 

Том 3 (284). С. 107-111. 

3. Кобилинський В.М. Еколого-економічне управління урбанізованими 

територіями в аспекті охорони повітря. Науковий вісник Національної академії 

статистики, обліку та аудиту: зб. наук. пр. 2021. №1-2. С. 5-22. 

  



У дискусії взяли участь голова та члени спеціалізованої ради: 

1. ГРИЦИШЕН Димитрій Олександрович, доктор економічних наук, 

професор, декан факультету публічного управління та права Державного 

університету «Житомирська політехніка».  

Є зауваження, зокрема: 

– щодо необхідності окреслення напрямків державного управління 

урбанізованих територій в контексті еколого-економічної оцінки міст. 

2. ШИМАНСЬКА Катерина Володимирівна, доктор економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних 

відносин Державного університету «Житомирська політехніка».  

Є зауваження, зокрема: 

– щодо доречності в розробці концептуального базису імплементації 

провідного міжнародного досвіду оцінки проблем урбанізованих територій саме 

на рівні громад, що надасть змогу посилити прикладне значення дослідження; 

– щодо необхідності розробки засад державно-приватного партнерства у 

сфері розвитку урбанізованих територій, що підтверджується змістом, 

розроблених автором, структурних одиниць SMART управління. 

3. ЛЕГАН Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри психології та соціального забезпечення Державного 

університету «Житомирська політехніка».  

Є зауваження, зокрема: 

– щодо необхідності впровадження міжнародного досліду щодо еколого-

економічного оцінки стану урбанізованих територій та удосконалення правового 

забезпечення. 

4. ПРИХОДЬКО Володимир Панасович, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Ужгородського 

національного університету.  

Є зауваження, зокрема: 

– дисертантом вдало проведений аналіз екологічних наслідків економічної 

діяльності стаціонарних джерел забруднення за роки незалежності країни (1991-

2020 роки) та зроблений висновок, що за даними проведених розрахунків за 1991-

2020 рр. обсяг викидів діоксиду азоту від стаціонарних джерел забруднення 

урбанізованих територій скоротився на 75,3%, метану навпаки зріс на 1,6%. Проте 

в 2017 р. порівняно з 1991 р. викиди метану зросли на 85,2%, а діоксиду азоту 

скоротились на 70,6%. При цьому потребує додаткового пояснення причини таких 

коливань на рівні урбанізованих територій (С.84); 

 



– з метою підвищення ефективності трансформації наявної структури 

управління природними ресурсами урбанізованих територій дисертантом 

запропоновано здійснювати на засадах ідентифікації прав власності на природні 

обʼєкти, ресурси, що розміщені на їх територіях. На наш погляд, прикладне 

значення дисертаційної роботи покращилось би при імплементації 

запропонованих заходів з деталізацією окремих етапів, спрямованих на реалізацію 

таких заходів; 

– автором обґрунтовано застосування системи еколого-економічного обліку, 

яка обʼєднує економічну та екологічну інформацію, для забезпечення більш 

повного та багатоцільового уявлення про взаємозвʼязки між економікою та 

навколишнім природним середовищем, запасами та змінами в запасах 

екологічних активів. Додаткового обґрунтування потребує застосування 

вищезазначеної системи саме для урбанізованих територій. 

5. ДРАГАН Ірина Василівна, кандидат економічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу методології 

сталого розвитку Державної установи «Інститут економіки природокористування 

та сталого розвитку НАН України».  

Є зауваження, зокрема: 

– у дисертаційній роботі автором вдало проведена оцінка утворення та 

утилізації відходів утворених стаціонарними джерелами від економічної 

діяльності урбанізованих територій усіх класів небезпеки та наведено чинники, 

які впливають на даний процес. На нашу думку, слід більше уваги приділити 

класифікації відходів, адже не зрозуміло чи відображені побутові та муніципальні 

відходи у зазначених видах відходів; 

– в підпункті 2.1. проведено рейтингування урбанізованих територій за 

показниками екологічних наслідків від обсягів викидів забруднюючих речовин (за 

видами) та утворення та поводження з відходами від стаціонарних джерел 

забруднення. На нашу думку потрібно було б детальніше обґрунтувати чому саме 

ці показники є важливими для подальших досліджень і чому саме вони обрані 

дисертантом. 

 

Результати таємного голосування: 

«За» 5 членів ради, 

«Проти» немає членів ради, 

Недійсні бюлетені немає. 

 



 


