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1. Актуальність теми дисертації. Дисертацію В. А. Назаренка присвячено 

дослідженню прогнозування еколого-економічних змін у землекористуванні під впливом 

процесів урбанізації. Робота є актуальною та представляє значний науковий та практичний 

інтерес сьогодні та у майбутньому. Віддаючи належне вченим у галузі дослідження  

процесів урбанізації та її наслідків, слід зазначити, що сьогодні є незначна кількість наукових 

праць, що акцентуються на дослідженнях впливу розвитку міст на життєдіяльність людей  

з соціальної, економічної та екологічної точки зору, відсутня узагальнена наукова  

модель, у якій були б враховані економічні фактори впливу на процес та стан розвитку міст  

та приміських територій, а наявна лише інформація щодо дослідження і розвитку урбанізації 

у лише окремих випадках. Тому актуальним є питання використання нових підходів  

до оцінки та аналізу процесів урбанізації з використанням сучасних інформаційних 

технологій, прогнозуванням еколого-економічних змін розвитку міських та приміських 

територій, для цього доцільним є проведення системного моделювання, аналізу, збору  

та обробки комплексу даних для проведення такого системного дослідження;  

та зосередження на більш глобальних системах мікроекономічних показників і взаємозв’язках 

процесів урбанізації на макроекономічному рівні, як важливому факторі, який ще повною 

мірою досліджено. 

2. Зв’язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами 

Університету та кафедри. Дисертаційне дослідження проведено відповідно до планів 

наукових досліджень кафедри землевпорядного проектування Національного університету 

біоресурсів і природокористування України за темою «Розробка механізмів масової оцінки 

нерухомості для ефективного регулювання земельних відносин» (номер державної реєстрації 

0119U100827). 

3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів та вирішенні 

конкретного наукового завдання. Дисертацію виконано особисто автором, вона  

є самостійним науковим дослідженням; в роботі представлено новий підхід до комплексної 

еколого-економічної оцінки стану землекористування у контексті урбанізаційних процесів; 

розроблено якісно нову методологію дослідження урбанізаційних процесів у глобальному 

контексті та на прикладі міста Києва, великих міст України та обраних міст світу; створено 

нову базу даних для майбутнього удосконалення економічної моделі екологічних факторів 



розвитку міських та приміських територій; представлено дані та результати дослідження,  

які є виключно власною розробкою та результатами особистої праці здобувача. 

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій . Представленні в дисертації ідеї, рішення  

та висновки підтверджуються отриманими експериментальними результатами, достовірність 

та коректність яких забезпечена опрацюванням значного обсягу теоретичного та практичного 

матеріалу. Враховуючи викладене, можна стверджувати, що основні положення дисертації 

достовірні, відповідають завданням наукових досліджень і не викликають сумніву.  

5. Наукова новизна основних результатів дослідження. Вперше: проведено 

ґрунтовне опрацювання та аналіз великої кількості документів щодо Паризької кліматичної 

угоди та політики її впровадження провідними країнами світу в контексті розвитку міста  

та приміських територій; запропоновано новий механізм ситуативного моделювання 

використання земельних ресурсів при урбанізаційних процесах у мегаполісах та великих 

містах з урахуванням взаємозв’язку з приміськими зонами та регіоном; розроблено 

комп’ютерну інформаційну систему розвитку міста у майбутньому на основі міжнародної 

науково-практичної моделі-концепції «Зеленого міста» (Green City). 

Удосконалено: модель розрахунку грошової оцінки витрат на покращення екологічної 

ситуації та мінімізації негативних наслідків, пов’язаних із стрімким розвитком міста  

та використанням природних ресурсів приміських зон, у тому числі земельних;  

інформаційну модель управління земельними ресурсами та процесами у місті в контексті 

системи «Розумного Міста» (Smart City); еколого-економічну модель оптимального розвитку 

територій та використання земельних ресурсів на основі експериментальних даних в контексті 

сталого розвитку міста та приміських зон. 

Набули подальшого розвитку: процес комплексного аналізу та збору даних  

з використання земельних ділянок у міських та приміських зонах великих міст на території 

України; методичні рекомендації та пропозиції щодо оптимального вибору земельних   

ділянок комерційного призначення у межах міст та приміських зонах; алгоритм і комп’ютерна 

модель машинного навчання для дослідження урбанізації і змін у землекористуванні  

(ціни, зміна меж, економічні та соціальні показники); алгоритм і комп’ютерна модель 

комп’ютерного бачення для дослідження урбанізації і змін у землекористуванні.  

6. Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження. Результати 

роботи впроваджено у ГО «Асоціація фахівців землеустрою України» у вигляді методичних 

рекомендацій для виробничо-практичного використання при моделюванні та прогнозуванні 

змін у землекористуванні для м. Києва та інших великих міст України, об’єднаних-

територіальних громад та при розрахунку екологічних витрат в контексті міського 

землекористування; значущість отриманих результатів полягає у потенційному 



перспективному поліпшенні екологічного стану земель у міських та приміських зонах; 

зменшенні екологічного навантаження від землекористування, внаслідок чого можливе 

покращення економічного та соціального стану населення міста чи громади; для Асоціації 

«Земельна спілка України» впроваджено рекомендації щодо використання нової моделі 

розрахунку вартості земельних ділянок, визначення економічно доцільного місце -

розташування та типу об’єктів для забудови та землекористування у межах м. Києва та його 

приміських зонах радіусом 60 км; значущість отриманих результатів полягає у зменшенні 

економічних витрат, зниженні екологічного навантаження від нового об’єкту 

землекористування та врахування глобальних цілей сталого розвитку міських територій  

на наступні 20 років; впроваджено у навчальну програму при викладанні дисциплін 

«Інженерна інфраструктура територій», «Математичні методи і моделі в землеустрої»  

та «Територіальне планування та просторовий розвиток», а також знайшли відображення  

у практичних та лабораторних заняттях та наукових проєктних роботах магістрів  

зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» та дослідженнях аспірантів зі спеціальності  

051 «Економіка» на кафедрі землевпорядного проектування Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. 

7. Перелік наукових праць, які відображають основні результати дисертації. 

Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 20 наукових працях,  

з яких 7 статей у наукових фахових виданнях України, стаття у періодичному науковому 

виданні іншої держави, яка входить до Організації економічного співробітництва  

та розвитку та/або Європейського Союзу, 12 тез наукових доповідей. 
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інтернет-конференції «Сучасні виклики та аспекти інноваційного розвитку економічної  

науки і практики» (м. Київ, 2021 р.). 

Висновок. Дисертація здобувача ступеня доктора філософії Назаренка Володимира 

Анатолійовича на тему: «Еколого-економічне прогнозування змін у землекористуванні  

під впливом урбанізаційних процесів» є завершеною кваліфікаційною науковою працею,  

у якій вирішено конкретне наукове завдання розроблення теоретичної складової 

представлення урбанізації, як глобального соціально-економічного процесу, який впливає  

на стан екології, що має важливе значення для галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки». 

Дисертація відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 40  

від 12 січня 2017 року «Про затвердження вимог до оформлення дисертації», Тимчасовому 

порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України № 167 від 06 березня 2019 року. 

Рекомендувати Вченій раді Національного університету біоресурсів і природо-

користування України призначити опонентами дисертації В. А. Назаренка компетентних 

вчених з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача: 

– доктора економічних наук, доцента Ковалишин Олександру Федорівну, 

в. о. професора кафедри земельного кадастру Львівського національного аграрного 

університету; 

– кандидата економічних наук Третяк Наталію Антонівну, старшого наукового 

співробітника відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів Державної установи 

«Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії  

наук України». 

З урахуванням наукової зрілості та професійних якостей здобувача Назаренка 

Володимира Анатолійовича, дисертація на тему: «Еколого-економічне прогнозування змін  

у землекористуванні під впливом урбанізаційних процесів» рекомендується для подання  

до розгляду та захисту у спеціалізованій вченій раді на здобуття ступеня доктора філософії  

з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» та спеціальності 051 «Економіка». 

 

Рецензенти: 
Доцент кафедри геодезії та картографії 

Національного університету біоресурсів 

і природокористування України, 

доктор економічних наук, доцент Іван ОПЕНЬКО 

 
В. о. завідувача кафедри земельного кадастру  

Національного університету біоресурсів 

і природокористування України, 

кандидат економічних наук, доцент Наталія МЕДИНСЬКА 


