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Актуальність теми дослідження 

Управління розвитком ринку ресурсозбереження в Україні відбувається 

шляхом застосування загальних механізмів державного регулювання: фінансових, 

правових, організаційно-економічних. Формування ринку ресурсозбереження 

проходить переважно стихійно, за напрямами, пов'язаними з отриманням 

максимального економічного ефекту від економії ресурсів окремими суб'єктами 

господарювання. У той же час сектори інноваційних ресурсозберігаючих розробок, 

еколого-і соціально-орієнтованих ресурсозберігаючих технологій розвиваються 

слабо. 

Важливою проблемою є розробка принципово нової екологічної стратегії 

соціально-економічного розвитку країни, визначення пріоритетів у сфері екології 

на регіональному, місцевому рівнях. 

Однією з ключових проблем сучасності нашої держави та її регіонів, яка 

блокує вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням екологічної безпеки, є 

гострий дефіцит фінансових коштів і низька ефективність їх використання. 

Фінансове забезпечення державних програм ресурсозбереження є на сьогодні 

недостатнім, цілі чітко не окресленими, ефективність використання обмежених 

бюджетних коштів низькою. Це визначає особливу важливість пошуку шляхів 

підвищення ефективності фінансового забезпечення реалізації державних програм 

ресурсозбереження. 

У сучасних складних умовах необхідно залучати додаткові джерела 

фінансування, що дозволять зекономити бюджетні кошти, а також розширити 

фінансовий інструментарій. 

Разом з тим, важливим є постійне удосконалення інструментів державної 

політики щодо фінансового забезпечення програм ресурсозбереження, 
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використання важелів посилення дієвості реалізації механізму бюджетно-

податкового регулювання ресурсозбереження, виходячи з особливостей 

економічного розвитку країни та з урахуванням досвіду зарубіжних країн, 

стратегічних завдань соціального й економічного розвитку країни. Необхідність 

переходу до якісно нового рівня ресурсозбереження є об'єктивною і незаперечною 

умовою підвищення ефективності суспільного виробництва та потребує належного 

фінансового забезпечення реалізації державних програм ресурсозбереження, 

використання дієвих інструментів його стимулювання в економічній системі. 

Отже, можна зробити висновок, що тема дисертаційного дослідження є 

актуальною. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-

дослідних робіт Дніпропетровської державної фінансової академії: «Місцеві 

фінанси в умовах економічних перетворень в Україні» (номер державної реєстрації 

Oil 1U004745) та «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення 

ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень 

в Україні» (номер державної реєстрації 0114U000481). 

У дослідженні Піменової М.М. лаконічно, але доказово (с. 3) аргументовано 

вибір теми. Чітко визначено мету й завдання дослідження, вирішення яких 

здійснюється протягом всієї роботи, а також об'єкт і предмет дослідження, 

методологічну основу і новизну отриманих результатів (с. 4-8). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 
їх достовірність 

Наукові положення, висновки і рекомендації, що містяться у дисертаційній 

роботі, в сукупності розв'язують важливу наукову проблему, сутність якої полягає в 

обґрунтуванні теоретико-методологічних засад та розробці практичних 

рекомендацій щодо фінансового забезпечення державних програм 

ресурсозбереження в Україні. 

Високий рівень наукової обґрунтованості отриманих наукових результатів 

забезпечено завдяки спиранню на широкий спектр загальнонаукових та 

спеціальних методів дослідження, зокрема: діалектичний метод пізнання та 
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системний підхід до вивчення економічних процесів і явищ; абстрактно-логічний і 

порівняльний; графічний та статистичний; системний та структурний; 

монографічний тощо. 

Обґрунтування наукових положень, висновків та практичних рекомендацій 

автора обумовлені аналізом широкого кола монографій, наукових публікацій 

вітчизняних та зарубіжних авторів, матеріалів конференцій, законодавчої бази, 

статистичних даних Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 

Державної служби статистики України, статистичних та аналітичних даних 

Міністерства фінансів України тощо. 

Достовірність одержаних результатів підтверджується достатньою 

теоретичною обґрунтованістю вихідних положень дослідження та проведеної 

аналітичної роботи. Використання значної кількості першоджерел, нормативно-

правових актів, статистичних фінансово-економічних даних надало можливість 

системно вирішувати питання фінансового забезпечення державних програм 

ресурсозбереження в Україні. 

Обґрунтованість результатів дослідження підтверджується також наступними 

обставинами: 

- наукові результати дослідження обговорювалися та отримали позитивну 

оцінку на засіданнях кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової 

академії; 

- головні результати дисертаційного дослідження пройшли апробацію через 

оприлюднення і схвальні відгуки на науково-практичних конференціях і конгресах, 

окремі із яких є міжнародними (Німеччина, Болгарія, Росія); 

- основні положення дисертації опубліковані у наукових фахових виданнях. 

Наукова новизна результатів дослідження 

Наукову новизну і практичне значення, на наш погляд, мають узагальнення 

та систематизація досвіду фінансового забезпечення реалізації програм 

ресурсозбереження в зарубіжних країнах (с. 52-60), що надасть можливість 

підвищити ефективність використання інструментів фінансового регулювання 
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ресурсозберігаючих програм та заходів. 

Заслуговують на увагу визначені автором пріоритетні напрями фінансового 

забезпечення ресурсозбереження в сучасних умовах, що сприятиме підвищенню 

ефективності бюджетних видатків розвитку (с. 155-157). 

В роботі удосконалено підходи щодо планування видатків бюджету на 

реалізацію державних і регіональних програм ресурсозбереження, що надасть 

можливість підвищити рівень обґрунтованості та оперативності управлінських 

рішень органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері фінансового 

регулювання ресурсозбереження (с. 26-31). 

Обґрунтовано необхідність запровадження комплексного підходу до 

формування й реалізації фінансово-бюджетної політики у сфері фінансового 

забезпечення державних програм ресурсозбереження та механізму стимулювання 

ресурсозбереження на основі використання інструментів податкового 

регулювання, державно-приватного партнерства, узгодження програмно-цільового 

методу планування видатків бюджету й пріоритетів соціально-економічного 

розвитку країни та її адміністративно-територіальних утворень з урахуванням 

інституційного середовища, що сприятиме підвищенню стійкості бюджетної 

системи країни у середньостроковому періоді (с. 45-5; 141-148). 

Автором удосконалено визначення поняття «фінансове забезпечення 

державних програм ресурсозбереження» як сукупності економічних відносин, 

інструментів, важелів, заходів, які здійснюються відповідними фінансово-

економічними інститутами щодо забезпечення оптимального обсягу, структури 

джерел фінансування програм та заходів з ресурсозбереження, й регулювання 

необхідного рівня їх результативності та ефективності (с.24-27). 

Повнота відображення результатів дослідження в опублікованих 
працях і авторефераті 

Результати дисертації відображено в 25 наукових працях, у тому числі у 8 

статях в наукових фахових виданнях. 
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Вивчення матеріалів дослідження та автореферату здобувача свідчать про 

відповідність змісту автореферату основним положенням дисертаційної роботи. 

Автореферат оформлений згідно зі встановленими вимогами та повністю 

відображає зміст дисертації. 

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження 

Наукові здобутки автора мають важливе значення для проведення подальших 

досліджень, розробки практичних рекомендацій щодо удосконалення фінансового 

забезпечення державних програм ресурсозбереження в Україні. 

Результати наукових досліджень, а саме - пропозиції автора щодо 

фінансового забезпечення програм ресурсозбереження, - були використані в 

підготовці проекту Комплексної регіональної програми (стратегії) екологічної 

безпеки та збереження клімату Дніпропетровської області на 2016-2025 pp. 

(довідка № 404/0/31-15 від 17.03.2015). Рекомендації дисертанта стосовно 

необхідності модернізації підприємства та запровадження системи 

енергоменеджменту використало у роботі ТОВ «Гідросервіс-А» (№31 пр. від 

31.05.2015). Результати щодо необхідності проведення енергоаудиту та 

фінансового забезпечення альтернативних джерел енергії, а також підходи щодо 

зменшення екологічного навантаження на навколишнє середовище та співпраці 

науки і бізнесу використовуються спеціалістами ПФ «УСПІХ» (довідка №23/03 від 

25.03.2015). 

Зауваження та дискусійні положення дисертаційного дослідження 

В цілому позитивно оцінюючи одержані автором наукові результати, їх 

новизну і практичну значущість, необхідно відзначити дискусійні положення 

роботи та зауваження: 

1. У першому розділі дисертаційного дослідження автору доцільно було б 

додатково проаналізувати проблемні питання організації фінансового забезпечення 

державних цільових програм ресурсозбереження з позицій забезпечення сталого 

розвитку відповідно до положень саміту РІО+20. 
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2. У другому розділі дисертації автор характеризує сучасний стан 

фінансового забезпечення державних програм ресурсозбереження. Разом з тим, 

доцільно було б більш розгорнуто розкрити положення щодо особливостей та 

проблем розвитку фінансового забезпечення державних програм 

ресурсозбереження (с. 68-80). 

3. У дисертаційній роботі визначено важливість програмно-цільового 

методу, водночас роботу посилив би більш детальний аналіз планування 

фінансового забезпечення державної програми ресурсозбереження саме цим 

методом (с. 114-116). 

4. Розкриваючи у дисертації бачення перспективного розвитку фінансового 

забезпечення загальнодержавних (регіональних) програм ресурсозбереження в 

Україні, автору дисертації бажано було б звернути увагу на проектну форму 

фінансування. 

Однак висловлені зауваження є додатковим свідченням складності і 

багатоаспектності проблем, піднятих у дисертаційній роботі, і суттєво не змінюють 

її загальну високу оцінку. 

Загальна оцінка дисертації та її відповідність встановленим вимогам 

Дисертація Піменової М.М. присвячена вирішенню актуальної проблеми, 

виконана в логічній послідовності, широко охоплює поставлену проблему, є 

ґрунтовним, комплексним науковим дослідженням, яке характеризується 

структурованістю, методичною завершеністю та чіткістю зроблених висновків. 

Зміст роботи відповідає встановленій меті та визначеним завданням, що вирішені 

у процесі дослідження. Основні положення роботи, які подаються на захист, 

містять нові наукові результати. Автореферат є ідентичним за змістом і відображає 

основні положення дисертації. Наукові положення, що виносяться на захист, 

повністю відображені у публікаціях автора, що відповідають встановленим 

вимогам. 

За змістом дисертаційна робота, її науково-прикладні результати та висновки 

відповідають паспорту спеціальності 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. 



На підставі викладеного, дисертація «Фінансове забезпечення державних 

програм ресурсозбереження в Україні» відповідає вимогам пунктів 9, 11, 12 

«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 липня 2013 року № 567, а її автор, Піменова Марія Михайлівна, заслуговує 

на присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. 
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