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Актуальність теми дослідження.
Значущість проведених автором дисертації досліджень зумовлюється 

багатьма причинами, пов’язаними з необхідністю визначення адекватного 
сучасним викликам напряму розвитку національної господарської системи у 
цілому. Оскільки нині роль планування землекористування значно зросла, то 
воно об’єктивно потребує свого новітнього теоретичного та методологічного 
обґрунтування з позицій насамперед врахування еколого-економічних вимог. 
До того ж суттєвим є вплив на трансформаційні процеси фактору 
переформатування владних повноважень на фоні децентралізації та 
деконцентрації системи управління. Необхідно також зауважити, що 
входження України в європейський простір потребує, із системного погляду, 
переосмислення підходів, принципів та методів оновлення територіально- 
просторової організації господарської діяльності. Орієнтири для цього 
закладено ще у 1983 року в Європейської хартії просторового планування. Як 
відомо фундаментальні цілі просторового планування в країнах ЄС 
передбачають сталий соціально-економічний розвиток територій, підвищення 
рівня якості життя, захист довкілля та раціональне використання природних 
ресурсів. У документі акцентовано увагу на тому, що просторове планування 
має бути демократичним, функціональним, орієнтованим на довгострокову 
перспективу з врахуванням інтересів людини та її добробуту.

Загальний напрям для України пов’язується саме з питаннями адаптації 
існуючої національної практики управління до стандартів, що притаманні 
економікам із розвиненими ринковими відносинами та відповідним 
інституційним середовищем. Визначаючи системоутворюючий характер 
концепту сталого розвитку, треба окремо зазначити його особливу роль у 
забезпеченні конкурентоспроможності територіально-просторових утворень, 
на що і зосереджено увагу автором дисертації.

Актуальним є також і те що в дисертації зосереджено увагу на питаннях 
осучасненого визначення категорії «простір». Крім диференційованого 
розгляду його основних складових, включаючи соціальне, економічне й 
екологічне трактування, дисертантом зосереджено увагу на їх поєднанні під 
дахом принципу територіальності. Саме такий погляд показує роль території



як відкритої, цілісної системи, що охоплює суб’єктів господарювання, котрі 
функціонують на основі єдиних правил поведінки, значною мірою
спрямованих на фактор забезпечення екологобезпечного землекористування.

Нові комунікаційні зв’язки, що притаманні територіально-просторовій 
організації землекористування, підкреслюють значущість порушених у 
дисертації питань щодо теоретичної та методологічної платформи 
модернізації з позиції оновлення державних функцій, орієнтованих на
використання нежорстких важелів впливу. Актуалізовано процес визначення 
стратегічних цілей при просторовому плануванні у динаміці їх модифікування 
за вимогами часу.

Своєчасною є сама ідея автора дисертації про те, що територіальне 
планування землекористування необхідно розглядати як один із визначальних 
важелів державної земельної політики для забезпечення державних, 
самоврядних, бізнесових та громадських інтересів на засадах організації 
еколого-орієнтованої діяльності.

З огляду на вище зазначене можна впевнено стверджувати, що
дисертаційна робота є вельми актуальною.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і
рекомендацій дисертації.

Можна впевнено констатувати, що в дисертації представлено авторське 
трактування вирішення важливого науково-прикладного завдання щодо 
формування сучасної системи планування землекористування у рамках 
концепту збалансованого територіально-просторового розвитку. Зокрема 
зосереджено увагу на еколого-економічній складовій, котра розглянута з 
врахуванням загальної зміни управлінського наративу з моноцентричного на 
поліцентричний тип, що відповідає загальноєвропейським трендам.

Аналіз результатів дисертаційної роботи А.Й. Дороша свідчить про те, 
що вони містять елементи наукової новизни, мають теоретичну та практичну 
цінність.

Автором уперше з нових позицій сформоване визначення поняття 
«просторове планування землекористування», як сукупність планувальних та 
проектних заходів, що базуючись на визначених стратегічних цілях 
просторового розвитку, забезпечують ув’язування природних, ресурсних, 
соціальних, політичних аспектів та функцій землекористування. У такому разі 
в дисертації «просторове планування землекористування» розглядається як 
інструмент у забезпеченні виконання функцій, визначених як «функції 
життя», що визначає високий рівень його статусності (п.п. 1.1 с. 41).

З метою упорядкування наявних підходів в українському суспільстві до 
планування землекористування, автором уперше запропоновано перехід до
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з
три рівневої планувальної системи на місцевому рівні. У цій відповідності 
сформовано логічно-смислову модель планування землекористування 
громади, як центральної функції управління соціально-економічним 
розвитком з розвинутою територіально-просторовою компонентою, та з 
урахуванням чинників трансформації земельних відносин на фоні загальних 
соціальних змін. Особливістю моделі є оновлене визначення об’єкту та 
суб’єкту управління територіально-просторовим розвитком, що суттєво 
впливає на вибір засобів реалізації цільових орієнтирів. Землеустрій подано як 
платформу, в рамках якої суб’єкти управління сталим землекористування, у 
широкому розумінні, планують напрями використання та розвиток об’єктів 
управління сталим землекористування, адаптованих до реальних умов 
оточуючого середовища (п.п. 1.3 с. 67-69).

Імпонує розроблена автором схема здійснення процесу просторового 
планування на основі якої автор наголошує на наявних проблемах у 
плануванні просторового розвитку. Значною мірою проблеми пов’язані з 
браком фахівців, здатних розробляти виважені комплексні планувальні 
рішення, що спрямовані не тільки на реалізацію короткострокових інтересів 
окремих зацікавлених стейкхолдерів, але й на більш тривалу перспективу, 
важливу для територіальної спільноти у цілому. Натомість планування 
землекористування визначає просторовий розвиток громади в довгостроковій 
перспективі. У зв’язку з цим автором наголошено на важливості розробки 
якісних проектів планування землекористування, що розкривають шляхи 
подолання деструктивних процесів в громаді (п.п. 1.3 с. 80-81).

Автором доведено, що суттєве удосконалення вартісного виміру
екологічного фактору сприяє подоланню наслідків нераціонального 
використання земельних ресурсів та підвищення рівня екологічної 
спрямованості системи планування землекористування у довгостроковій, 
середньо- і короткостроковій перспективі (п.п. 1.3 с. 81-82).

Представляє інтерес модель інституціоналізації планування
землекористування на території громади, яка передбачає залучення жителів 
громади до прийняття стратегічних та планувальних рішень щодо 
територіально просторового розвитку землекористуванняна на основі
запропонованої для впровадження методики анонімного інтернет-анкетування 
жителів громади. Використання запропонованої методики дає можливість за 
якісними та кількісними показниками чітко визначити характер потреб, а від 
того сформувати стратегічну мету, окреслити шляхи та визначити
організаційно-економічні заходи щодо просторового розвитку громади (п.п. 
2.2 с. 104-107).



Цінними є запропоновані дисертантом пропозиції щодо удосконалення 
методологічних засад визначення нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення (п.п. 2.3 с. 132-133), які полягають в 
одночасному врахуванні як цінових параметрів сільськогосподарської 
продукції, так і вартості грошей в економіці. На відміну від існуючих 
методик, такий підхід дає змогу повною мірою адекватно відображати 
поточну та майбутню оцінку земель.

Для запобігання посилення деструктивних процесів у 
землекористуванні запропоновано вдосконалити алгоритм оцінки та контролю 
екологічної стабільності. На відміну від існуючих, надані пропозиції 
орієнтовані на визначення цілей управління землекористування громади, за 
рахунок використання адаптивних шкал оцінювання екологічної стабільності, 
а також налагоджування моніторингу змін за еколого-економічними 
параметрами (п.п. 3.3 с. 192-193).

У дисертаційному дослідженні, розвинуто організаційно-економічний 
механізм здійснювання планування землекористування. Так, з нових позицій, 
показано шляхи його глибинної інтеграції із планувальною системою, 
системою управління розвитком громади та колективними інституціями. У 
цьому відношенні рекомендовано при плануванні землекористування, в 
контексті територіально-просторового розвитку, концентрувати увагу на 
розвитку сільськогосподарських кооперативів, як інституцій колективної дії, 
здатних реально забезпечити значне підвищення ефективності спільного 
використання ресурсів, у тому числі земельних (п.п. 3.2 с. 173-177).

На основі аналізу системи ефективного розподілу таких важливих 
фінансових інструментів, як субвенції та дотації до бюджетів територіальних 
громад, автором дисертації обґрунтовано доцільність формування стратегії 
розвитку громади як базису для просторового планування землекористування. 
Виявлено, що кількість громад зростає значно швидше, ніж загальний обсяг 
субвенцій та дотацій, тому їх питомий обсяг знижується. Використовуючи 
обернену формулу обчислення складного відсотка, для визначення 
необхідного середньорічного зростання власних податкових надходжень, 
показано що протягом 5 років можна скоротити близько 60 % надходжень від 
субвенцій та дотацій. Цікавим є висновок, на прикладі Коломацькій ОТГ, що 
для реалізації цієї мети необхідно досягнути середньорічного збільшення 
власних податкових надходжень в розмірі 6,3 % (п.п. 3.1с. 144-149).

У дисертації також набули подальшого розвитку методи визначення 
рівня концентрації сільськогосподарських земель землевласниками та 
землекористувачами певної обраної площі. Зокрема запропоновано 
відповідну формулу. У цьому відношенні запропонований конструктивний
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підхід, котрий дозволяє визначати оптимізований рівень концентрації 
сільськогосподарських земель землевласниками та землекористувачами за 
попередньо визначеними показниками окремо і для кожної громади і для 
регіону в цілому (п.п. 3.1. с. 151-155).

Основні наукові положення, висновки і практичні рекомендації, 
викладені в дисертації, є достатньою мірою обґрунтованими, логічними і 
послідовними.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Наукові результати дисертаційного дослідження мають безпосередній 

зв'язок із напрямами і планами науково-дослідних робіт кафедри 
землевпорядного проектування Національного університету біоресурсів і 
природокористування України (тема «Розробка механізмів масової оцінки 
нерухомості для ефективного регулювання земельних відносин», № ДР 
0119U100827), Державної установи «Інститут економіки 
природокористування та сталого розвитку Національної академії наук 
України» (тема «Формування просторової системи управління природно- 
ресурсними активами», № ДР 0118U002001), Державної установи «Інститут 
землекористування Національної академії аграрних наук України» (тема 
«Розробити науково-методичні засади землеустрою територій об’єднаних 
територіальних громад», № ДР 0118U007107).

Практичне значення та впровадження результатів дослідження.
Практичну цінність результантів наукового дослідженння А.Й. Дороша 

мають запропоновані рекомендації з розроблення економічного механізму 
розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення як ефективного інструмента 
планування землекористування на території Коломацької ОТГ (довідка № 
1663/02-15 від 16.07.2020 p.). Практичний інтерес представляють розроблені 
сценарії розвитку землекористування громади, що базуються на кооперації її 
жителів для створення місцевого виробничого кластера, які використано в 
діяльності Державної установи «Інститут землекористування» Національної 
академії аграрних наук» (довідка № 191 від 10.10.2019 p.). Наведені 
пропозиції законодавчого, інституційного та організаційного спрямування, 
пов’язані з плануванням землекористування в територіальних громадах, 
знайшли своє практичне застосування в діяльності Державної установи 
«Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної 
академії наук України» (довідка № 01-11/226 від 15.10.2019 p.).

Розроблену модель планування землекористування громади, як 
центральної функції управління її територіальним, просторовим та соціально- 
економічним розвитком, використано в навчальному процесі Національного
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університету біоресурсів і природокористування України для поглибленого 
опанування майбутніми фахівцями специфіки організації системи управління 
земельними ресурсами, а також підходів до прогнозування та планування 
використання й охорони земель у територіальних громадах.

Повнота викладення основних наукових результатів в 
опублікованих працях.

Результати дослідження у повній мірі віддзеркалюють зміст 
теоретичного, аналітичного, й практичного аспектів роботи, основні з яких 
викладені в 19 наукових працях, з яких 2 - у  періодичному науковому 
виданні іншої держави, 8 - у  виданнях, включених до переліку наукових 
фахових видань України; 9 - у  матеріалах науково-практичних конференцій. 
Вимоги МОН України щодо необхідної кількості статей у наукових фахових 
виданнях дотримані.

Відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності. У 
дисертаційній роботі А.Й. Дороша відсутні порушення академічної 
доброчесності. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів 
містять посилання на відповідне джерело.

Дискусійні положення та зауваження по роботі.
Поряд з позитивною оцінкою роботи, щодо окремих її положень можна 

висловити певні зауваження та побажання, які загалом слугують підставою 
для дискусії:

1) Логічно-смислову модель що розкриває зв’язки між об’єктом та 
суб’єктом управління територіально-просторовим розвитком при 
посередництві землеустрою, доцільно було б доповнити зв’язками суб’єкт- 
суб’єктного типу (п.п. 1.3 с. 67-69).

2) Бажано було б алгоритм визначення екологічної оцінки території 
доповнити механізмом інтерналізації результатів у процеси забезпечення 
економічного просторового розвитку громади (п.п. 3.3 с. 192-193).

3) Ключовій схемі щодо сучасного просторового планування рис.
1.1 слід було надати відповідного динамізму за рахунок введення зворотних 
зв’язків (п.п. 1.1. рис. 1 с. 40-41).

4) Для удосконаленої автором методики нормативної грошової 
оцінки доцільно було б позначити сферу та межі її використання в 
просторовому і часовому вимірах (п.п. 2.3 с. 132-133).

5) Доцільно було б посилити обґрунтування автором своєї позиції 
щодо інститутів колективної дії, пов’язаних з прийняттям стратегічних та 
планувальних рішень відносно територіально просторового розвитку 
землекористування.
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6) У загальних висновках по дисертації автору бажано було б 

надати чітке визначення його внесків з теоретичної, методологічної та 
прикладної точок зору.

Викладені вище зауваження не знижують загальної позитивної оцінки 
дисертації, а лише можуть слугувати предметом наукової дискусії під час 
захисту дисертації.

Загальний висновок.
Не викликає сумніву, що дисертаційна робота Дороша А.Й. «Еколого- 

економічні основи планування землекористування в контексті 
територіально-просторового розвитку» є завершеним науковим 
дослідженням, виконаним самостійно.

Наукові положення, висновки і рекомендації характеризуються 
новизною, теоретико-методичним та практичним значенням, а також 
достатнім обґрунтуванням. Зміст дисертації повністю розкриває і відповідає 
темі, за якою виконувалася робота, меті й поставленим завданням.

За змістом і оформленням робота відповідає вимогам рівня наукової 
кваліфікації здобувана, що зазначено у Порядку проведення експерименту з 
присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. №167. Вважаю, що автор 
дисертаційної роботи Дорош Андрій Йосипович заслуговує на присудження 
ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 
«Соціальні та поведінкові науки».

Офіційний опонент:
завідувач відділу методології сталого розвитку

Підпис д.е.н., професора І.К. Бистрякова засвідчую. 
Вчений секретар Д У  "Інститут 
економіки природокорист
та сталого розвитку НА
к.е.н., с.н.с.

II  Б а*
А. О. Коваленко


