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Значущість та необхідність забезпечення сталого розвитку людства була 

визнана світовою спільнотою ще 1992 року. Незважаючи на понад 30-ти річну 

історію пошуку шляхів досягнення цілей сталого розвитку, суспільству все ще не 

вдалось вирішити всі проблеми, які цьому перешкоджають: невирішені проблеми 

голоду та продовольчої безпеки, проблеми вичерпання природо-ресурсного 

потенціалу та забруднення довкілля лише загострюються, не вдалось сповна 

досягти цілей справедливості у доступі до ресурсів та забезпечення належних 

доходів. Зрештою, наразі людство стоїть на порозі кліматичної катастрофи, що 

свідчить про необхідність активізації зусиль та пошуку нових рішень щодо 

забезпечення сталості глобальної соціо-еколого-економічної системи. Слід 

підкреслити, що Китайська народна республіка (КНР) у даному контексті постає як 

об’єкт особливої уваги, адже разом зі США ці дві країни є найбільшими 

«забруднювачами» атмосфери викидами парникових газів. Тож наукові 

дослідження присвячені вивченню та вдосконаленню практик управління сталим 

розвитком в громадах КНР є сьогодні актуальними та важливими.  

Актуальність дисертаційного дослідження Ван Хунює також 

підтверджується виконанням дослідження в рамках науково-дослідної роботи 

кафедри економіки та підприємництва імені проф. І.М. Брюховецького: 

«Формування ефективного інструментарію функціонування соціально-

економічного механізму підприємницької діяльності в аграрному секторі 



економіки» (номер держ. реєстрації 0121U107709, 2021-2022), де дисертанткою 

визначено основні принципи та пріоритети, що мають бути враховані при розробці 

стратегій сталого розвитку регіонів в Китайській народній республіці (КНР), 

зокрема, стосовно активізації інноваційного підприємництва. 

Дисертаційна робота Ван Хунює складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст роботи 

викладено на 138 сторінках. Робота містить 13 таблиць, 35 рисунків, список 

використаних джерел із 171 найменування та 2 додатки.  

У вступі наведено загальну характеристику дисертаційної роботи, 

обґрунтовано вихідні положення дослідження (мета, завдання, об’єкт та предмет, 

методи дослідження), зазначено зв'язок дослідження з науковими програмами, 

планами, темами, процедурні аспекти апробації результатів дослідження. 

У першому розділі дисертаційної роботи авторкою ретельно досліджено 

основні ідеї та концепції, які визначають характер трансформації бачення та 

управлінських механізмів забезпечення сталого розвитку регіональних 

територіальних громад. Через дослідження особливостей утворення та 

функціонування регіональних територіальних громад в контексті урбанізації, 

дисертанткою продемонстровано ведучу роль урбанізованих територій у 

забезпеченні сталого розвитку регіональних утворень у Китайській народній 

республіці (КНР). Проаналізовано існуючі підходи до забезпечення сталого 

розвитку міських територій, що дало можливість розвинути концепцію (бачення) 

системи функціонування «розумного міста» як інтеграції п’яти складових: 

політики, економіки, суспільства, технологій та даних, що трансформує й 

розуміння засад міського управління (побудованого на знаннях, інформації та 

інноваціях). На основі дослідження існуючих теорій сталого розвитку міських 

територій та обґрунтування ролі науки та технологій у забезпеченні сталого 

розвитку, було запропоновано доповнити класичну модель сталого розвитку 

складовою «наука та технології». Авторкою детально описано зміст кожної 

складової та взаємозв’язки між  ними. Показано, що в процесі управління міськими 

територіями взаємодіють уряд, суспільство та ринок; кожен з цих елементів 



виконує певну функцію у промоції та реалізації сталого розвитку та підтримці 

функціонування міської системи. Підкреслено, що традиційні підходи до 

управління (побудовані на формалізації, бюрократії та плановій економіці) 

обмежують можливості досягнення цілей сталого розвитку міст та регіонів, а тому 

доцільним є запровадження стратегічного та превентивного менеджменту. В основі 

такого управління – цілісна оцінка факторів сталого розвитку, що надає можливість 

розробляти стратегії, засновані на всебічному знанні про функціонування міської 

системи. Авторкою досліджено та детально проаналізовано існуючі підходи до 

формування системи показників та методи оцінювання стану сталого розвитку  

міських територій, виділено їх переваги та недоліки. 

У другому розділі дисертаційної роботи Ван Хунює, через аналіз 

статистичних даних КНР, демонструє негативні наслідки для розвитку регіонів 

країни, спричинені урбанізацією та порушенням балансу соціальної, екологічної, 

економічної та науково-технологічної сфер міських систем. У контексті вирішення 

цих проблем, а також з урахуванням обмежень існуючих методів оцінки сталого 

розвитку територіальних систем (у тому числі, й пропозицій вчених з КНР), 

дисертанткою розроблено багаторівневу систему показників для оцінки сталого 

розвитку міських територій, що окрім традиційних враховують й стан науково-

технологічної складової. Для забезпечення об’єктивності оцінювання та 

можливості врахування дії різних факторів на загальний інтегральний показник 

сталого розвитку обґрунтовано методичний підхід  до обчислення та оцінки 

показників, в основі якого – комбінація методів ентропії та TOPSIS. Зрештою, 

авторкою складено оціночну шкалу, за якою можна судити про досягнутий рівень 

сталості територіальних систем.  

У третьому розділі роботи дисертанткою, на основі запропонованого 

підходу, проведено оцінку рівня сталого розвитку 31 провінції КНР за трирічний 

період. Це дало змогу визначити вплив кожної складової (економіка, соціум, 

природне середовище, наука та технології) на стан сталого розвитку – тобто 

рушійні фактори – загалом для всієї дослідженої сукупності територій з 

використанням методу ентропії.  Через акцентування уваги на структурно-



процесному аспекті стратегічного управління та планування було запропоновано 

схему дій, яка дозволяє інтегрувати отримані оцінки в процес прийняття рішень та 

розробки заходів щодо забезпечення сталого розвитку територій. Це заклало 

основи для вироблення рекомендацій щодо загальних принципів стратегії для 

забезпечення сталого розвитку територій КНР у розрізі чотирьох складових 

(економіка, суспільство, природне середовище, управління знаннями). Авторкою, 

з використанням моделі ентропії-TOPSIS було здійснено  ранжування провінцій за 

значенням інтегрального показника сталого розвитку, а також групування їх за 

територіальним розташуванням у регіональні громади (східний прибережний 

регіон, регіон Бейджи-Тяньжи-Хебей, центральний та західний регіони). Це дало 

змогу визначити просторовий розподіл параметрів сталого розвитку регіонів КНР. 

Було досліджено особливості функціонування та розвитку кожного регіону, 

причини досягнутого рівня сталого розвитку та сформульовано пріоритетні заходи 

для розвитку регіональних територіальних громад відповідно до принципів 

сталості.   

Висновки до дисертації є логічними, обґрунтованими, послідовно 

розкривають зміст проведених у роботі досліджень та отриманих результатів, 

відповідно до поставлених завдань та мети дослідження.   

У додатках наведено проміжні розрахунки з аплікації методичного підходу 

до оцінки сталого розвитку на основі запропонованої моделі ентропії-TOPSIS за 

даними провінцій КНР.   

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків та 

рекомендацій, які сформульовані дисертанткою у роботі, не викликають сумнівів 

та підтверджуються наступним: 

- дисертанткою проведено належний аналіз існуючого наукового доробку 

(закордонних вчених та науковців КНР) у досліджуваній сфері, виділено наявні 

невідповідності накопиченого досвіду і знань та проблем практики управління й 

сприяння сталому розвитку громад КНР; 

- отримані нові результати органічно доповнюють існуючі наукові 

напрацювання в цій сфері; 



- матеріали та отримані результати дисертаційного дослідження були 

представлені та обговорювались на семи міжнародних конференціях і отримали 

схвальну оцінку; 

- результати, отримані під час дисертаційного дослідження і пропозиції 

здобувачки щодо вдосконалення існуючих наукових знань в сфері сталого 

управління міськими територіями та регіональними громадами були опубліковані 

у рецензованих наукових виданнях, у тому числі дві публікації – у виданнях, що 

індексуються міжнародними базами даних Scopus та Web of Science. 

Дисертанткою на достатньому науковому рівні обґрунтовано актуальність та 

вибір теми дослідження, визначено мету, завдання, об’єкт та предмет. Обрання 

використаних у роботі методів дослідження супроводжується належною 

аргументацією. Поставлена у дисертаційному дослідженні мета – розробка 

теоретичних та методологічних принципів та формулювання практичних 

рекомендацій для забезпечення ефективного управління сталим розвитком 

регіональних територіальних громад – досягнута повною мірою. 

Серед наукових результатів дисертантки на особливу увагу заслуговують 

удосконалення концептуального бачення складових сталого розвитку, що, 

порівняно з існуючим, вирізняється більшою широтою та інтегруванням 

додаткової – науково-технологічної складової. Це дає можливість віднайти нові 

рішення та заходи із забезпечення сталого розвитку територіальних утворень в 

умовах прискорення науково-технологічного розвитку та інтенсивної 

діджиталізації. Цікавими і доречними з наукової та практичної точки зору є 

пропозиції автора  щодо індексної системи оцінки рівня сталого розвитку міських 

територій як складових регіонального комплексу, яка дозволяє, на відміну від 

існуючих, проводити вимірювання та оцінку комплексно, з урахуванням всіх 

економічних, соціальних, екологічних та науково-технологічних чинників, які 

впливають на розвиток територій. Окрім того, слушними є й пропозиції авторки 

щодо методичних підходів до формування системи оцінювання сталості територій, 

обґрунтування пріоритетності заходів в рамках стратегічного управління, 

пропозицій щодо стратегій сталого розвитку регіональних громад в КНР. Ці 



результати розширюють та поглиблюють розуміння управлінських механізмів 

забезпечення сталого розвитку, збагачуючи наявні наукові знання в цій сфері. 

Практичне значення отриманих результатів не є дискусійним. По-перше, у 

дисертації авторкою безпосередньо розроблено пропозиції для вдосконалення 

стратегій розвитку провінцій та регіонів Китаю, що мають прикладне значення. 

Розроблені пропозиції можуть бути використані для вдосконалення змісту 

планових документів щодо розвитку територій у відповідних організаціях та 

інституціях. Окрім того, пропозиції з обґрунтування та вибору пріоритетів 

стратегічного розвитку територій закладають основу для подальшого 

вдосконалення практик менеджменту в органах влади, неурядових організаціях, 

забезпечуючи більшу об’єктивність, гнучкість та ефективність процесу прийняття 

рішень.  Пропонована система показників для оцінки сталого розвитку міських 

територій може використовуватись аналітиками, експертами, представниками 

громадськості та владних органів для моніторингу та контролю відповідних 

параметрів, та розробки заходів із реагування.  

Матеріали дисертації пройшли необхідну апробацію, зокрема, під час 

обговорення на міжнародних конференціях. Основні результати дослідження 

висвітлено у 12 наукових працях, з яких 5 – це публікації у наукових журналах, у 

тому числі, дві публікації у виданнях індексованих Scopus та Web of Sciencе, що 

додатково підтверджує високий рівень наукових пропозицій здобувача. 

Опубліковані праці повністю висвітлюють матеріали дисертаційної роботи. 

Дисертація Ван Хунює повністю відповідає спеціальності 073 

«Менеджмент».  

Під час детального ознайомлення з текстом дисертаційної роботи, наукових 

праць здобувача, вивчення звіту про результати перевірки на плагіат, не було 

встановлено підстав для сумнівів у академічній доброчесності та рівні наукової 

підготовки здобувачки. Текст дисертаційної роботи узгоджений із науковими 

працями дисертантки, які пройшли подвійне сліпе рецензування, що також є 

підтвердженням відсутності ознак фальсифікації результатів дослідження. 



Проведений авторкою аналіз основних ідей та методів, висвітлених у попередніх 

дослідженнях науковців, супроводжується відповідними посиланнями.  

З тексту поданої на рецензування дисертаційної роботи можна зробити 

висновок про наукову зрілість дисертантки: її вміння бачити актуальні проблеми в 

галузі та готовність розв’язувати їх на достатньо високому науковому рівні. В 

цілому, дисертаційна робота Ван Хунює за своїм змістом і формою є завершеним 

самостійним дослідженням. Позитивно оцінюючи наукове і практичне значення 

дисертаційної роботи, вбачаю за необхідне вказати і на ряд дискусійних положень: 

- пропозиції авторки щодо схеми дій із розробки стратегій сталого розвитку 

регіональних територіальних громад (рис. 3.7, стор. 123-124) доречніше було б 

розглянути у підрозділах 1.2 – 1.3 дисертаційної роботи; 

- під час формулювання пропозицій стратегій та заходів із підтримки 

сталого розвитку для окремих регіонів КНР (підрозділ 3.3, стор. 139-158) було би 

доцільним використати засоби візуалізації – рисунки, схеми – щоб унаочнити 

сформульовані положення; 

- на рис. 2.2 (стор. 81) незрозумілими є одиниці вимірювання показників; 

- під час аналізу існуючих методичних підходів до формування систем 

показників для оцінки сталого розвитку (стор. 68-73) було би доцільно 

продемонструвати їх недоліки та переваги, зробивши узагальнення наприкінці; 

- розглянуті у підрозділі 2.1 підходи до аналізу та оцінки сталого розвитку, 

що застосовуються (пропонуються) у КНР (стор. 83-88), доцільно було би 

розглянути під час аналізу підходів, що пропонуються у світі (підрозділ 1.3), 

відзначивши їх відмінності; 

- для ілюстрації проблем менеджменту у КНР (стор. 61-64) можна було би 

також надати певні статистичні дані або результати експертних оцінок; 

- присутні незначні стилістичні та граматичні помилки. 

Проте, висловлені зауваження і побажання не знижують загальної високої 

оцінки проведеного дослідження. Аналіз дисертації та наукових праць дає підстави 

зробити висновок про те, що дисертація Ван Хунює на тему «Управління сталим 

розвитком регіональних територіальних громад в Китайській народній республіці» 



є завершеною, самостійно виконаною науковою працею, що має вагоме теоретичне 

і прикладне значення. У дисертації розв’язано конкретне наукове завдання щодо 

розроблення теоретико-методологічних засад та формулювання науково-

практичних рекомендацій для підтримки ефективного управління сталим 

розвитком регіональних територіальних громад в Китайській народній республіці.  

Дисертація відповідає вимогам наказу МОН України № 40 від 12.01.2017 р. 

«Про затвердження вимог до оформлення дисертації», вимогам освітньо-наукової 

програми, яку успішно завершив здобувач, вимогам Порядку присудження ступеня 

доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради 

закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора 

філософії (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 

2022 № 44), а її автор – Ван Хунює – може бути рекомендована для присудження, 

за умови розгляду разовою спеціалізованою вченою радою рецензованої 

дисертаційної роботи, ступеня доктора філософії зі спеціальності 073 

«Менеджмент». 

 

Рецензент  

Професор кафедри менеджменту  

ім. проф. Л.І. Михайлової Сумського  

національного аграрного університету, 

д.е.н., професор                                                                                        І.В. Сохань 

 

 

Підпис професора кафедри менеджменту  

ім. проф. Л.І. Михайлової  Сохань І.В. 

 


