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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 Територіальне (просторове)  планування сьогодні є одним із 

невід'ємних атрибутів управлінської діяльності в більшості розвинених 

країн світу та характеризується певними особливостями. За допомогою 

просторового планування вирішуються питання розвитку 

землекористування у поєднанні з основними напрямами економічного 

росту, міграцією населення, вимогами охорони довкілля, поліпшення 

соціальної інфраструктури. Здатність раціоналізувати процес просторового 

планування землекористування має ключове значення, для побудови 

інтегрованої системи управління землекористуванням.  

Особливої актуальності набули питання пов'язані з плануванням 

розвитку землекористування в новоутворених територіальних громадах, які 

потребують негайного вирішення, для чого необхідне створення 

збалансованої системи планування землекористування на різних рівнях ‒ 

від загальнодержавного до місцевого рівня. Відтак, доцільно застосовувати 

такі планувальні методи, як розроблення концепції планування 

землекористування в контексті територіально-просторового розвитку, 

програм соціально-економічного розвитку територій, планів 

землекористування на державному, регіональному та місцевому рівнях, а 

також землевпорядної та містобудівної документації. 

Концептуальне просторове планування є базисом сталого 

(збалансованого) розвитку території всієї країни, запобіжним фактором 

неконтрольованого та неефективного використання земельних та інших 

природних ресурсів, раціонального використання органами виконавчої 
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влади та місцевого самоврядування власних ресурсів, а також реалізації 

планів у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі. 

Отже територіальне планування землекористування необхідно 

розглядати як один із визначальних важелів державної земельної політики 

для забезпечення державних, самоврядних, бізнесових та громадських 

інтересів у напрямку сталого соціально-економічного розвитку регіонів, 

підвищення рівня якості життя, захисту навколишнього природного 

середовища, раціонального використання природних ресурсів та досягнення 

рівноваги між теперішніми потребами людства та запитами майбутніх 

поколінь. З огляду на це, необхідність вирішення важливого науково-

прикладного завдання пов'язаного із формуванням еколого-економічних 

основ планування землекористування в контексті територіально-

просторового розвитку обумовили тему, мету й основні завдання 

дисертаційного дослідження. 

 

СТУПІНЬ ОБҐРУНТОВАНОСТІ НАУКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ, 

ВИСНОВКІВ І РЕКОМЕНДАЦІЙ ДИСЕРТАЦІЇ 

Автором вперше поглиблено сутність поняття просторового 

планування землекористування, що ґрунтується на стратегічних цілях 

територіально-просторового розвитку. Запропоновано його авторське, 

визначення, як комплекс планувальних та проектних заходів, які, базуючись 

на визначених стратегічних цілях просторового розвитку, забезпечують 

зв’язок природних, ресурсних, соціальних, політичних аспектів та функцій 

землекористування (п.п. 1.1 с. 41). 

Значна увага приділялась дослідженню просторового планування в 

розвинених країнах, яке розглядається як складова регіональної політики в 

поєднанні комплексу законодавчих, адміністративних та економічних 

заходів, що здійснюються центральними урядовими закладами та місцевими 

органами влади. Виявлено характерні для цих держав проблеми, а саме: 

наявність слаборозвинених територій або реконверсія депресивних регіонів; 

розвиток міських агломерацій та районів надконцентрації промислового 

виробництва й надмірної урбанізації; утворення нових промислових 

осередків або вузлів за межами міських поселень, не пов’язаних з 

існуючими центрами промисловості; зростання територіальних 
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диспропорцій на регіональному рівні і в масштабі країни. Доведено 

недоцільність копіювання зарубіжних практик, проте рекомендовано 

враховувати кращі з них у процесі інституціоналізації просторового 

розвитку (п.п. 1.2 с. 48-50). 

Наукову цінність має сформована вперше дисертантом модель 

інституціоналізації планування землекористування на територію громади, 

якою запропоновано спростити нагромаджену планувальну систему в 

Україні та перейти до трирівневої на місцевому рівні (п.п. 1.3 с. 77-78). З 

метою визначення довгострокових стратегічних цілей розроблятиметься 

концепт просторового розвитку громади, що характеризує перший рівень. 

Розроблення плану просторового устрою громади, яким 

установлюватимуться функціональні зони як базис цільового призначення 

земельних масивів та ділянок та зони дії обмежень у використанні земель, 

відноситься до другого рівня. На третьому існуючий детальний план 

території може використовуватись для внесення змін до плану просторового 

устрою громади. Від генерального плану населеного пункту громадам, що 

складаються з понад одного населеного пункту, запропоновано 

відмовитись.  

Представляє інтерес розроблена автором логічно-смислова модель 

планування землекористування громади, що визначає землеустрій як 

процес, котрий поєднує об’єкти та суб’єкти управління плануванням 

землекористування, а планування – як центральну функцію управління 

територіальним, просторовим та соціально-економічним розвитком громади 

в умовах постійної трансформації земельних та інших суспільних відносин. 

Планування землекористування визначає просторовий розвиток громади в 

довгостроковій перспективі. У зв’язку з чим наголошено на важливості 

якості та охоплення планування землекористування, нехтування може 

спричинити деструктивні процеси в громаді (п.п. 1.3 с. 67-69). 

Автором удосконалено методологічні засади визначення 

нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, 

які полягають в одночасному врахуванні як цінових параметрів 

сільськогосподарської продукції, так і вартості грошей в економіці, що, на 

відміну від існуючих методик, дасть змогу більш коректно відображати 

поточну та майбутню оцінку земель (п.п. 2.3 с. 132-133). 

Заслуговує на увагу модель інституціоналізації планування 
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землекористування на території громади, яка передбачає залучення жителів 

громади до прийняття стратегічних та планувальних рішень щодо 

територіально просторового розвитку землекористування (п.п. 2.2 с. 104-

107). 

Дисертантом поглиблено методичні засади планування та реалізації 

організаційно-економічних заходів шляхом реалізації стратегічної мети 

розвитку землекористування на території Коломацької ОТГ. Доведено, що 

обрані заходи будуть економічно, екологічно та соціально раціональними 

для цієї громади, вписуватимуться в її простір та ландшафт, набудуть 

наукового обґрунтованими й акцептованими з місцевими жителями. 

Значний інтерес становлять інституції колективної дії (сільськогосподарські 

кооперативи), що об’єднують виробників сільськогосподарської продукції. 

(п.п. 3.1 с. 104-107) 

В роботі розвинуто організаційно-економічний механізм 

здійснювання планування землекористування, який характеризується 

глибокою інтеграцією із планувальною системою, системою управління 

розвитком громади та колективними інституціями (п.п. 3.2 с. 173-177). 

Доведено, що лише створені чотири виробничих та два обслуговуючі 

кооперативи, для яких доцільно виділити близько 10 % (2 500 га) орних 

земель здатні принести понад 5 млн грн додаткових надходжень до 

бюджету громади.  

Удосконалено методику оцінки та контролю екологічної стабільності 

землекористування громади в частині диференціювання шкали її оцінки в 

розрізі природних зон, оскільки природне співвідношення угідь, передусім 

лісистість території, суттєво відрізняється залежно від природної зони. 

Застосування цієї методики буде доречним у цілях управління 

землекористування, а в разі змін у землекористуванні дасть можливість 

відстежувати негативні екологічні ефекти та впровадити заходи, що 

позитивно вплинуть на екологічну стабільність землекористування (п.п. 3.3 

с. 192-193). 

Представлені наукові положення щодо наукової новизни є 

ґрунтовними i не викликають заперечень. Усі положення наукової новизни 

логічно співвідносяться із визначеними завданнями дослідження. 
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ЗВ'ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ,  

ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ 

Дисертаційне дослідження виконано згідно з напрямами і планами 

науково-дослідних робіт кафедри землевпорядного проектування 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

(номер державної реєстрації 0119U100827), Державної установи «Інститут 

економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії 

наук України» (номер державної реєстрації 0118U002001), Державної 

установи «Інститут землекористування Національної академії аграрних наук 

України» (номер державної реєстрації 0118U007107).  

ДОСТОВІРНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ І НОВИЗНА ДОСЛІДЖЕНЬ 

Достовірність висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертації, 

базується на науковій методології і застосуванні сучасних прийомів 

проведення досліджень. Новизна отриманих наукових результатів 

дослідження підтверджена відповідною апробацією на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Узгодження об'єкту і предмету дослідження, мети і завдань, коректне 

використання автором методів наукового пошуку стало підгрунтям 

отримання тих результатів досліджень, що виносяться на захист та містять 

наукову новизну і мають практичне значення.  Зміст дисертаційної роботи 

відображає її основні положення відповідно до структурної побудови та 

логічної схеми викладення матеріалу.  

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ І  

ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Головні положення дисертаційного дослідження доведені до рівня 

конкретних пропозицій, придатних для впровадження на практичному рівні. 

Рекомендації з розроблення економічного механізму розрахунку 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення як ефективного інструмента планування землекористування 

мають практичну цінність і реалізовані на території Коломацької ОТГ 

(довідка № 1663/02-15 від 16.07.2020 р.). Розроблені сценарії розвитку 

землекористування громади, що базуються на кооперації її жителів для 

створення місцевого виробничого кластера, використано в діяльності 
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Державної установи «Інститут землекористування» Національної академії 

аграрних наук» (довідка № 191 від 10.10.2019 р.). Практичне значення 

мають пропозиції законодавчого, інституційного та організаційного 

спрямування, пов’язані з плануванням землекористування в територіальних 

громадах та знайшли своє застосування в діяльності Державної установи 

«Інститут економіки природокористування та сталого розвитку 

Національної академії наук України» (довідка № 01-11/226 від 15.10.2019 

р.). Модель планування землекористування громади як центральної функції 

управління її територіальним, просторовим та соціально-економічним 

розвитком використано в навчальному процесі Національного університету 

біоресурсів і природокористування України.  

ПОВНОТА ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

В ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЯХ 

 Основні положення та практичні результати дисертаційної роботи у 

повній мірі висвітлені 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.  

ВІДСУТНІСТЬ (НАЯВНІСТЬ) ПОРУШЕННЯ  

АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

У дисертаційній роботі відсутні порушення академічної 

доброчесності. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів 

містять посилання на відповідне джерело. 

ДИСКУСІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗАУВАЖЕННЯ ПО РОБОТІ 

Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Андрія Дороша, 

обґрунтованість отриманих результатів і практичне їх значення, слід 

зазначити певні положення мають дискусійний характер, що зумовлює 

висловити з цього приводу наступні зауваження і побажання: 

1) Запропонована автором трирівнева система просторового 

планування на місцевому рівні хоч й є послідовно обґрунтованою, проте 

може нести ризики для сільських громад на місцевому рівні, адже значна 

кількість громад не здатні профінансувати розроблення трьох комплексних 

планувальних документів, центральний з яких – план просторового устрою 
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громади – є міждисциплінарним документом, який мають розробляти 

фахівці різних галузей. (п.п. 1.3 с. 77-79) 

2) Запропоноване автором удосконалення методики нормативної 

грошової оцінки дійсно матиме позитивний вплив у сенсі зв’язку НГО з 

реальною економічною та ринковою ситуацією. Але є ризик для ОТГ 

недоотримати бюджетні надходження в разі різкої та несподіваної зміни 

НГО. (п.п. 2.3 с. 127) 

3) Автором запропоновано змніти склад угідь Коломацької ОТГ 

(табл. 3.10, п.п. 3.3) з метою підвищення її екологічної стабільності. Хоча 

досягнуто покращення абсолютного показника коефіцієнта екологічної 

стабільності, але територія Коломацької ОТГ і надалі буде нестійко 

стабільною як за методикою С. Волкова, так і за авторською методикою з 

адаптивними шкалами. Чи мають екологічний сенс запропоновані автором 

зміни до складу угідь? 

4) Автором запропоновано формулу обчислення частки 

концентрації сільськогосподарських угідь у межах певної території відносно 

певного показника площі, проте не наведено рекомендацій стосовно 

залежності значення показника площі від загальної сільськогосподарських 

угідь на даній території (п.п. 3.1 с. 154-155). 

5) Автор формуючи стратегію розвитку громади та пропонуючи 

заходи реалізації даної стратегії стверджує, що зростання концентрації 

земель в руках окремих землекористувачів є однією з проблем Коломацької 

ОТГ, при цьому пропонується створення сільськогосподарських 

кооперативів. Чи не протирічить одне-одному зниження концентрації 

сільськогосподарських земель та формування сільськогосподарських 

кооперативів? (п.п. 3.1 с. 156). 

Викладені вище зауваження не знижують загальної позитивної оцінки 

дисертації, а лише можуть слугувати предметом наукової дискусії під час 

захисту дисертації. 

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК 

В цілому дисертаційна робота Дороша А.Й. «Еколого-економічні 

основи планування землекористування в контексті територіально-

просторового розвитку» є завершеним науковим дослідженням, виконаним 

самостійно на актуальну тему.  

Зміст дисертації повністю розкриває і відповідає темі, за якою  
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