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Слухали: доповідь здобувача А. Й. Дороша про основні положення дисертації. 

У дисертації здійснено комплексне дослідження теоретичних, методологічних  

та практичних положень еколого-економічних основ планування землекористування  

в контексті територіально-просторового розвитку, на підставі якого оцінено екологічні, 

економічні, соціальні та інституційні передумови планування землекористування у межах 

новоутворених територіальних громад, запропоновано стратегічні цілі просторового 

розвитку громади та обґрунтовано напрями їх досягнення. 

Значний інтерес для України становить наведене розуміння сутності просторового 

планування як спільного, всеохоплюючого завдання, що фокусується на життєвому просторі. 

Відповідно пропонується авторське визначення поняття просторового планування 

землекористування, яке є рядом планувальних та проєктних заходів, що, базуючись  

на визначених стратегічних цілях просторового розвитку, забезпечують ув’язування 

природних, ресурсних, соціальних, політичних аспектів та функцій землекористування.  

У контексті сталого землекористування його варто розглядати як процес змін комплексного 

простору з його екологічними, економічними, соціальними, духовними, політичними 

складовими в сенсі підвищення їх ефективності, підпорядковуючись вимогам об’єктивних 

економічних законів. Просторове планування землекористування розглядається  

як інструмент у забезпеченні виконання функцій, визначених як «функції життя». 

Діючі в Україні підходи до планування землекористування набувають хаотичного 

характеру, ведуть до неефективності прийняття управлінських рішень в межах країни, 

регіону й, передусім, на рівні місцевого самоврядування. Тому пропонується перехід  

до трирівневої планувальної системи на місцевому рівні. У цій відповідності сформовано 

логічно-смислову модель планування землекористування громади як центральної функції 

управління її територіальним, просторовим та соціально-економічним розвитком  

з урахуванням чинників трансформації земельних та інших суспільних відносин в умовах 

ринку. 

Планування землекористування в Україні має здійснюватися в контексті 

територіально-просторового розвитку при забезпеченні балансу між задоволенням сучасних 

потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи екологічні  

та економічні суспільні інтереси. З огляду на це обґрунтовано потребу інтерналізації 

екологічних процесів в економічну систему в контексті територіально-просторового 

розвитку. 

Сучасні умови безперечно вимагають залучення до планувальних процесів 

найважливішого ресурсу – жителів громад – для визначення цілей, мети, потреб  



при формуванні стратегічної мети розвитку громади, окреслення потенційних шляхів  

та окреслення організаційно-економічних заходів її просторового розвитку. Застосувавши 

методику анонімного інтернет-анкетування жителів громади за допомогою сервісу Google 

Docs за якісними та кількісними показниками, з’ясовано зацікавленість цими процесами  

та готовність їх реалізовувати. 

Законодавчі приписи дозволяють органам місцевого самоврядування змінювати 

ставки земельного податку та оренди сільськогосподарських земель комунальної власності  

з метою послаблення чи посилення фіскального тиску на підприємства, що діють  

на території громади – з одного боку, а з іншого – податкові, а особливо орендні, ставки 

можуть стати вагомим інструментом управління землекористування на території громади 

(передусім, це стосується орендних ставок на землі комунальної власності), що надасть 

можливість розвивати, насамперед, пріоритетні види землекористування. 

У роботі запропоновано визначати нормативний капіталізований рентний дохід  

із застосуванням двох показників, які прив’язані до поточної ринкової та економічної 

ситуації, а саме: 1) ціна реалізації сільськогосподарської продукції; 2) вартість грошей  

в економічній системі (облікова ставка НБУ), від яких значно залежить рентабельність 

сільськогосподарського бізнесу. 

Загальнонаціональною проблемою в сільськогосподарському землекористуванні  

є концентрація значного обсягу земель крупнотоварними сільськогосподарськими товаро-

виробниками, що негативно позначилося на їх екологічному стані. У цій відповідності 

удосконалено підхід, який дозволяє визначати рівень концентрації сільськогосподарських 

земель землевласниками та землекористувачами за площею земель. 

Особливого значення при плануванні землекористування в контексті територіально-

просторового розвитку становлять сільськогосподарські кооперативи, як інституції 

колективної дії. Їх утворення на території громади є одним із економічно, екологічно  

та соціально раціональних організаційно-економічних заходів передбачених стратегією 

розвитку громади. З цією метою в роботі удосконалено організаційно-економічний механізм 

здійснювання й реалізації планування землекористування, який характеризується глибокою 

інтеграцією з системою планування землекористування, системою управління розвитком 

громади та інституціями колективної дії. 

Для запобігання посилення деструктивних процесів у землекористуванні в роботі 

запропоновано удосконалити алгоритм оцінки та контролю екологічної стабільності, який, 

на відміну від існуючих підходів, пропонується використовувати для цілей управління 

землекористуванням громади, що досягається завдяки запропонованим адаптивним шкалам 

оцінювання екологічної стабільності, а також моніторингу змін за еколого-економічними 

параметрами. 

 

Здобувачу було задано 25 запитань, на які доповідач надав обґрунтовані відповіді  

та пояснення. 

 

Питання задавали: 

Тихенко Р. В., кандидат економічних наук, доцент – Обґрунтуйте цінність роботи  

із наукового та практичного погляду. 

Дорош А. Й. – Наукова цінність відображена в науковій новизні, а щодо практичної 

цінності, то використання таких інститутів колективної дії як сільськогосподарські 

кооперативи може бути вигідним як для громади, так і для місцевих жителів (власників 

земельних ділянок), адже дозволить ефективно обробляти великі земельні масиви  

та розподіляти дохід між членами кооперативу. 

Тихенко Р. В. – Чи проводилися подібні дослідження в Україні, за кордоном і чим 

відрізняються від наявних? 

Дорош А. Й. – Саме такого типу розрахунків ми не зустрічали, але загалом щодо 

інститутів колективної дії, то багато праць цій тематиці присвятили Ґаррет Гардін та Елінор 

Остром. Конкретних розрахунків для кооперативів в Україні в такому обсязі до сьогодні  

не проводилося. Також нами надано аналіз та пропозиції щодо системи планування  

в Україні, які іншими дослідниками не надавалися. 



Тихенко Р. В. – Кому будуть цікаві запропоновані результати дослідження? 

Дорош А. Й. – Насамперед, сільським громадам, для яких сільське господарства має 

велике значення. Також результати даного дослідження будуть цікавими для землевласників. 

Фахівцям із землеустрою будуть цікаві напрацювання та пропозиції, що стосуються 

планувальної документації. 

Ковальчук І. П., доктор географічних наук, професор – Розкрийте головну ідею 

роботи, зокрема теоретичної складової. 

Дорош А. Й. – Обґрунтувати, що просторовий розвиток є надзвичайно важливим  

для будь-яких спільнот й ефективним він може бути лише тоді, коли до нього підходять 

комплексно, тобто при максимальній залученості зацікавлених осіб до формування 

стратегічної цілі розвитку, які в подальшому потребують інституціоналізація з метою 

забезпечення їх довгострокової сталості, адже просторове планування є ефективним саме  

на довгій дистанції. Відкладеність у часі ефекту від впровадження запланованих заходів  

є чи не головною перепоною для прийняття довгострокових планувальних рішень. 

Ковальчук І. П. – Що Ви вкладаєте в сутність поняття «просторове планування 

землекористування», назвіть його складові. 

Дорош А. Й. – У сутність даного поняття ми вкладаємо не лише сам факт 

розроблення планувальних документів, насамперед, ми повинні розуміти, що просторове 

планування містить фундаментальні категорії, основними з яких є людина та час, адже 

просторове планування повинно будуватися навколо людини, її життєвих цілей та життєвих 

потреб, а час є дуже вагомим елементом просторового планування, якого часто не вистачає. 

Ковальчук І. П. – Як Ви пропонуєте реалізовувати просторове планування земле-

користування в громаді? 

Дорош А. Й. – Насамперед, необхідна ініціатива, що планування необхідне. 

Наступним кроком є формування стратегії й визначення стратегічної мети. До цього процесу 

обов’язково необхідно залучати громадян, щоб зрозуміти їхнє бачення. У подальшому 

необхідно проаналізувати одержані результати, після чого наступає етап переконання  

й навчання місцевих жителів, щоб вони були здатні реалізовувати цю стратегію. Наступним 

кроком є формалізація стратегії й на її основі розробляється план просторового устрою 

громади. 

Ковальчук І. П. – Хто ж має розробляти план розвитку громади? 

Дорош А. Й. – План розвитку громади повинні розробляти фахівці із землеустрою  

та містобудування. 

Заяць В. М., доктор економічних наук, старший науковий співробітник – Ви 

вважаєте, що рекомендації щодо створення обслуговуючих і виробничих кооперативів є 

головною науковою новизною у дослідженні? 

Дорош А. Й. – Це не головна наукова новизна роботи, а її, можливо, головна 

практична цінність. Голосною науковою новизною є пропозиції щодо інституціоналізації 

системи просторового планування на місцевому рівні. 

Заяць В. М. – Ви обираєте облікову ставку НБУ, як основу для обчислення 

капіталізованого рентного доходу і самі вказуєте на те, що вона не відображає ситуацію  

на ринку сільськогосподарської продукції, крім того вказуєте на те, що ставка НБУ 

волатильна, чому тоді Ви її пропонуєте? 

Дорош А. Й. – Я не стверджував, що облікова ставка не відображає реальну вартість 

кредитних коштів, я говорив лише про її волатильність. Облікова ставка НБУ 

використовується в чинній методиці визначення нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення. Я говорив про це як про недолік методики й саме тому 

пропоную врівноважити даний показник врахування ціни на основні сільськогосподарські 

культури на ринку при визначенні капіталізованого рентного доходу. 

Талавиря М. П., доктор економічних наук, професор – Ви говорите про 

інтерналізацію екології в економічну систему, чи варто еколого-економічні показники  

звести в одну систему? 

Дорош А. Й. – Екологічні й економічні показники є безумовно різними, але в роботі 

йдеться про необхідність пошуку шляхів вираження екологічних процесів у грошовій формі, 

що є, доволі таки, складним завданням. 



Талавиря М. П. – В макроекономічному аналізі є поняття «мінливість очікування», 

які переваги чи збитки будуть від укрупнення районів, як Ви вважаєте? 

Дорош А. Й. – Як на мене, процес децентралізації та укрупнення громад і районів  

є дещо різними явищами, і якщо об’єднання дрібних громад з малою кількістю населення  

є виправданим, то укрупнення районів викликає сумніви. Нині важко оцінити переваги  

чи збитки від даного процесу, проте варто зазначити, що адміністративні витрати знизяться, 

адже районів і відповідно рад та адміністрацій стане менше, проте райони й надалі мають 

забезпечувати жителів певним набором послуг, а при більшій площі районів відстані,  

які необхідно долати для отримання тієї чи іншої послуги можуть зрости, що призведе  

до збільшення навантаження на екосистему в районі. 

Опенько І. А., кандидат економічних наук – Розкрийте сутність понять 

«інституційний простір», «інституційна сталість». 

Дорош А. Й. – Під інституційним простором мається на увазі певний законодавчий  

та адміністративний простір, а також традиції в певному сенсі є інститутами. Щодо 

інституційної сталості, то йдеться про певну можливість гарантувати збереження поточної 

політики чи стратегії на ввесь період її реалізації. 

Опенько І. А. – Чим обумовлений вибір Коломацької селищної об’єднаної 

територіальної громади для дослідження? 

Дорош А. Й. – Розпочинаючи дослідження, сформованих об’єднаних територіальних 

громад ще не було багато. Також важливими аспектами були доступ до необхідних  

для дослідження даних та наявність контакту з представниками місцевого самоврядування. 

Опенько І. А. – Які економічні методи управління сталого землекористування Вами 

запропоновано? 

Дорош А. Й. – Насамперед, грошова підтримка певних рішень, певні витрати,  

які має здійснювати громада, залучення коштів від Уряду та різних міжнародних донорів,  

які фінансували б певні заходи, зокрема екологічні. Також зниження ставок земельного 

податку для тих цільових призначень, які відповідають використанню земель, яке визначено 

пріоритетним у стратегії розвитку громади. 

Гунько Л. А., кандидат економічних наук, доцент – Щодо удосконалення методики 

оцінки та контролю екологічної стабільності землекористування громади. Чи розроблялася 

формула оцінки, чи тільки запропонована доопрацьована градація шкал? 

Дорош А. Й. – Окрім нової градації запропоновано ширшу диференціацію угідь, 

зокрема забудованих земель, адже до них з коефіцієнтом екологічної стабільності «нуль» 

також відносили парки та сквери у містах. Формула залишилася без змін, адже вона  

є логічною, зрозумілою та зручною у використанні. 

Гунько Л. А. – В продовження питання – обґрунтуйте механізм контролю. 

Дорош А. Й. – Контроль необхідний, насамперед, для громади, для здійснення 

моніторингу реалізації обраної стратегії, а також щоб розуміти, чи приносять впроваджені 

заходи очікуваний ефект. Якісь штрафи чи покарання законодавством не передбачені,  

та й не мають сенсу в даній ситуації. 

Гунько Л. А. – Які основні перешкоди вбачаєте для просторового планування  

в досліджуваній громаді. 

Дорош А. Й. – Головна перешкода – відсутність усвідомлення потреби  

в стратегічному просторовому плануванні й його користі для громади. Також фінансовий 

чинник, наприклад, відсутність фінансування, може бути джерелом небезпеки для реалізації 

проєкту. Третьою перешкодою є необхідність узгоджувати даний проєкт з усіма 

зацікавленими особами, що може призводити до конфліктів і проблем. Також довго-

строковість стратегічного планування є проблемою, адже люди, які мають приймати рішення 

щодо розроблення й впровадження стратегії, можуть не дочекатися її результатів. Це часто  

є перепоною для чиновників, тому що до того часу, як буде реалізовано проєкт, вони вже 

можуть бути звільнені або не переобрані. 

Сундук А. М., доктор економічних наук, старший науковий співробітник – Земельні 

ресурси розглядаються як актив ринкової економіки. Обґрунтуйте їх важливість для громади 

та в чому вона відображається. 



Дорош А. Й. – Для сільських громад часто вони є одним з основних засобів 

виробництва, а інколи чи не єдиним. 

Сундук А. М. – Які детальні плани території просторового розвитку для місцевих 

громад, проблеми їх розроблення. 

Дорош А. Й. – Я не досліджував глибоко дане питання, але зазначу, що, зазвичай, 

сільським громад немає особливої потреби в їх розробленні. У запропонованій нами 

структурі планувальної документації передбачено, що детальний план території 

уточнюватиме чи вноситиме точкові зміни в план просторового устрою громади. Проте, 

якщо грамотно розробити сам план просторового устрою та врахувати той факт, що  

в більшості сільських громад не ведеться активної розбудови населених пунктів, то потреба  

в детальному плані території для сільських громад буде мінімальною. 

Колісник Г. М., кандидат економічних наук – Мотивація для землекористувачів, 

землевласників об’єднання в кооперативи. Яке місце територіальної громади в такому 

об’єднанні? 

Дорош А. Й. – Основна мотивація – бути ефективнішим землевласником, самостійно 

обробляти свою землю й отримувати від її обробітку більший дохід. Мотивація громади 

загалом полягає в тому, що люди мають роботу на території громади й сплачують місцеві 

податки. 

Колісник Г. М. – Чи може територіальна громада бути учасником кооперативу,  

чи можуть бути внесені в кооператив землі, що перебувають у комунальній власності? 

Дорош А. Й. – Громада не може бути членом кооперативу, лише фізичні та юридичні 

особи. Комунальні землі можуть бути надані кооперативу в користування на правах оренди. 

Колісник Г. М. – Чому кооперативи не набули поширення в Україні, і це за умови, 

що про них йдеться з часу започаткування земельної реформи? 

Дорош А. Й. – Тут є кілька аспектів. Негативне ставлення до радянських колгоспів  

не сприяло прагненню землевласників до кооперації. Люди не були достатньо 

проінформовані про переваги кооперації. Також зацікавленість окремих осіб у концентрації 

сільськогосподарських земель з метою максимізації власної вигоди не сприяли розвитку 

сільськогосподарських кооперативів, адже вони є для них конкурентами за сутністю. 

Колісник Г. М. – Що краще для територіальної громади – приватні землі,  

чи комунальні в оренді? 

Дорош А. Й. – Для громади немає великої різниці, адже вони отримують або 

орендний платіж, або земельний податок. Орендний платіж звісно може бути більшим,  

ніж земельний податок. Також перевага оренди комунальної землі громади в тому, що  

її можна надати в оренду саме тому землекористувачу, який реалізовує визначену громадою 

стратегію. 

Ібатуллін Ш. І., доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН –  

Яка із форм господарювання є оптимальною для стратегії розвитку громади? 

Дорош А. Й. – На мою думку, оптимальною є кооперація для спільного виробництва 

та реалізації продукції, тому що одноосібне виробництво є значно менш ефективним і може 

бути нерентабельним, а надмірна концентрація земель у кількох землекористувачів призведе 

до недоотримання землевласниками й громадою доходів і податкових платежів. 

Євсюков Т. О., доктор економічних наук, доцент – Які економічні та екологічні 

показники і критерії було покладено в основу планування землекористування? 

Дорош А. Й. – Економічні показники: інвестиції необхідні для впровадження 

запланованих заходів; прибуток для громадян, які реалізують дану стратегію; надходження 

до місцевого бюджету (зростуть чи знизяться). Екологічні показники: коефіцієнт екологічної 

стабільності, який розраховується за співвідношенням угідь. 

 

Виступили: 

Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент І. П. Купріянчик, яка 

зазначила, що з А. Й. Дорошем знайома з часу вступу (2010 рік) на денну форму навчання  

в Національний університет біоресурсів і природокористування України за напрямом 

підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій». За ці роки здобувач проявив інтерес до 

досліджень та зарекомендував себе як успішний дослідник, який вміє глибинно аналізувати 



та аналітично мислити. Андрій Йосипович успішно застосував свій науковий потенціал  

при виконанні дисертаційного дослідження упродовж навчання в аспірантурі Національного 

університету біоресурсів і природокористування України в 2016–2020 рр. 

Упродовж першого та другого року навчання успішно склав іспити та заліки 

відповідно до затвердженого індивідуального навчального плану аспіранта і, тим самим, 

виконав навчальну складову. Виконання наукової складової тривало упродовж всього 

терміну навчання, поетапно виконувалися наукові дослідження, за результатами яких велася 

підготовка розділів дисертації. Завдяки вільному володінню англійською та німецькою 

мовами здобувачем використано для дослідження понад 40 іноземних наукових джерел. За 

цей період опубліковано 19 наукових праць, дві з яких у періодичних наукових виданнях 

іншої держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або 

Європейського Союзу, 8 статей у наукових виданнях України, включених до міжнародних 

наукометричних баз даних, 9 тез наукових доповідей, які представляв на шістьох 

міжнародних і трьох всеукраїнських науково-практичних конференціях. Упродовж двох 

останніх років навчання в аспірантурі пройшов педагогічну (асистентську) практику  

на кафедрі управління земельними ресурсами, що посприяло розширенню наукового 

кругозору аспіранта. 

Дисертацію А. Й. Дороша присвячено комплексному дослідженню теоретичних, 

методологічних та практичних положень еколого-економічних основ планування 

землекористування в контексті територіально-просторового розвитку, на підставі якого 

оцінено екологічні, економічні, соціальні та інституційні передумови планування 

землекористування у межах новоутворених територіальних громад, запропоновано 

стратегічні цілі просторового розвитку громади та обґрунтовано напрями їх досягнення. 

Мають відбутися інституційні зміни у земельних відносинах для забезпечення 

збалансованого розвитку землекористування в межах громад при гармонійному поєднанні 

інтересів територіальної громади, приватних індивідуальних інтересів господарюючих 

суб’єктів і бізнесу. У цій відповідності розвиток територіальних громад має забезпечуватися 

наявністю стратегії, програмних, прогнозних і планувальних документів, що базуються  

на інституті залучення жителів громади до прийняття стратегічних рішень, та є основою 

соціально-економічного та екологічного піднесення територіальних громад. Тому пошук 

шляхів вирішення цих питань є науковою і практичною проблемою, актуальність якої 

обумовила вибір теми, визначення мети й завдань дисертаційного дослідження. 

Спільна робота над дисертаційним дослідженням зі здобувачем засвідчує, що він 

здібний, відповідальний і послідовний дослідник, який виявив здатність самостійно ставити 

й виконувати складні наукові та практичні завдання, спираючись на допомогу наукового 

керівника лише у принципових моментах під час визначення стратегії дослідження. 

Науковий керівник зазначила, що дисертаційне дослідження А. Й. Дороша відповідає 

вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 40 від 12 січня 2017 року  

«Про затвердження вимог до оформлення дисертації», Порядку проведення експерименту  

з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України № 167 від 06 березня 2019 року. 

 

Рецензенти: 

Мартин А. Г., доктор економічних наук, доцент зазначив, що із прийняттям 

Європейської Хартії просторового планування в 1983 році визначено концептуальні засади 

просторового планування в країнах ЄС, згідно якої просторове планування має бути 

демократичним, усебічним, функціональним, зорієнтованим на довгострокову перспективу,  

в центрі уваги якого знаходиться людина та її добробут. Передбачено й фундаментальні  

цілі просторового планування, такі як: сталий соціально-економічний розвиток регіонів; 

покращення рівня якості життя; захист довкілля та раціональне використання природних 

ресурсів. 

Зважаючи на це, планування землекористування в Україні має здійснюватися в 

контексті територіально-просторового розвитку при забезпеченні балансу між задоволенням 

сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи екологічні  

та економічні суспільні інтереси. Таким чином просторове планування є важливим 



інструментом розвитку держави, регіону, територіальної громади, що вказує на важливість 

піднятої проблеми та актуальність обраного напряму досліджень. 

Враховуючи зазначене, значного наукового інтересу та актуальності набуває 

дисертаційне дослідження А. Й. Дороша, що має на меті удосконалення теоретичних  

і методичних основ та практичних рекомендацій щодо забезпечення планування земле-

користування на території громади на основі формування стратегії її територіально-

просторового розвитку. 

Заслуговує на увагу вперше запропонована логічно-смислова модель планування 

землекористування громади як центральної функції управління її територіальним, 

просторовим та соціально-економічним розвитком з урахуванням чинників трансформації 

земельних та інших суспільних відносин в умовах ринку. 

Представляють інтерес для вирішення проблемних питань представлені в роботі 

методологічні засади планування та реалізації проєктних заходів у землекористуванні 

громади, що характеризуються поєднанням розроблення технічної документації та проєктів 

із землеустрою і безпосередньої координації та стимулювання жителів громади стосовно 

реалізації запланованих у співпраці цілей. 

Концентрація значного обсягу земель крупнотоварними сільськогосподарськими 

товаровиробниками є загальнонаціональною проблемою в аграрному секторі економіки, що 

негативно позначилося на екологічному стані землекористування. З огляду на це, здобувачем 

запропоновано формулу, яка дозволяє визначати рівень концентрації сільськогосподарських 

земель землевласниками та землекористувачами відносно певної обраної площі. 

Наведений алгоритм оцінки та контролю екологічної стабільності, який, на відміну від 

існуючих підходів, пропонується використовувати для цілей управління землекористування 

громади, що досягається завдяки запропонованим адаптивним шкалам оцінювання 

екологічної стабільності, а також моніторингу змін за еколого-економічними параметрами 

набуде широкого застосування на практичному рівні. 

Не заперечуючи здобутки здобувача, слід звернути увагу на деякі дискусійні 

положення в роботі: одним із ключових моментів наукової новизни є наведення авторського 

визначення поняття «просторового планування землекористування», під яким розуміється 

сукупність планувальних та проєктних заходів, що базуються на визначених стратегічних 

цілях просторового розвитку… Проте, під просторовим плануванням маємо розуміти не 

сукупність заходів, а те, що це процес, чи вірніше, як зазначається в Європейських 

документах, – це політичний процес. Тому доречно навести критичний аналіз тих систем 

просторового планування, які є в Україні (землеустрій, містобудування, лісовпорядкування, 

організація ПЗФ, екомережі). Всі ці речі за змістом є частиною просторового планування,  

це різні напрями планування, якими займаються різні фахівці, які не координуються між 

собою; варто розглянути поняття «конфлікт функцій території», яке широко розглядається 

європейськими дослідниками – коли на певній території необхідно визначити її 

використання у перспективі; у підрозділі 1.2 дисертації частково згадуються США  

і зазначається, що просторове планування розглядається як щось єдине, велике (кожна 

громада має власне законодавство з планування, доволі цікавий досвід), що варто було  

б охарактеризувати більш ширше, що збагатило б роботу; формально робота написана, проте 

«буквально вчора» Президентом підписано законопроєкт № 2280, тому запропоновані 

комплексні плани просторового планування громади, стратегія розвитку громади – можна 

сказати, що це вже не наукова пропозиція здобувача, а частина українського законодавства  

з просторового розвитку громади; автором обрано надто серйозний підхід до нормативної 

грошової оцінки земель, проте необхідно розуміти, що вона не базується на ринковій базі 

оцінки, вона ніколи не дає уявлень про реальну споживчу ціну земельних ділянок. Фактично 

нормативну грошову оцінку сьогодні в Україні маємо використовувати повсюдно, проте 

обов’язково необхідно в роботі навести ремарку, що в перспективі масова оцінка 

нерухомості має бути головною при просторовому плануванні; стосовно пропозицій щодо 

запровадження кооперативів, то Верховною Радою України прийнято нову редакцію Закону 

України «Про кооперацію», де членами кооперативу можуть стати юридичні особи тощо. 

Але, все ж таки, кооперація – це не стільки просторове планування, скільки управління 

агробізнесом. Фактично з погляду просторового планування ми маємо поле, ріллю, розбиті 



на сотні окремих земельних ділянок, але це приватна власність і заставити людей 

об’єднатися в кооперативи не просто, що пов’язано з демографічною ситуацією; імпонує  

те, що автор намагається удосконалити підходи до коефіцієнта екологічної стабільності,  

але, в цілому, треба розглядати крім коефіцієнта екологічної стабільності й інші методології 

оцінки екологічного стану території. 

В цілому робота добре структурована, в дисертації вирішено коло взаємопов’язаних 

завдань, з огляду на які можна стверджувати про досягнення поставленої мети дослідження. 

Узгодження об’єкту з предметом дослідження, коректне використання автором методів 

дослідження стало підґрунтям для отримання результатів, які містять наукову новизну  

та мають практичну цінність. 

З огляду на актуальність проблеми і результати виконаних завдань, науковий  

рівень досліджень та їх практичне значення, подана дисертація може бути рекомендована  

до розгляду в разовій спеціалізованій вченій раді, а її автор Дорош Андрій Йосипович 

заслуговує на присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка»  

з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». 

 

Мединська Н. В., кандидат економічних наук, доцент зазначила, що після набуття 

незалежності та різкого входу у світову ринкову економіку Україна поринула у низку 

різноманітних криз. Розвиток просторового планування як галузі випав з пріоритетів 

держави на тривалий час. Наразі просторове планування в Україні, як галузь, перебуває  

у перехідній фазі від централізованої політики та підходів у плануванні до сучасних 

інтегрованих та стратегічних підходів. З огляду на це, розроблення стратегії територіального 

розвитку держави та регіонів має стати пріоритетним завданням державних органів 

управління, а конкретні планувальні рішення мають прийматися громадами на місцях.  

До того ж, стратегічні цілі при просторовому плануванні мають постійно оновлюватися  

за вимогами часу, оскільки вважаються одним з найвагоміших аспектів розвитку суспільства. 

Тому встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів 

майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі, просторове 

планування є важливим інструментом розвитку держави, регіону, територіальної громади, 

що вказує на важливість піднятої проблеми. Отже, вибір обраного напряму досліджень  

є цілком виправданим, а актуальність та своєчасність роботи не викликає сумніву. 

Детальне ознайомлення з роботою А. Й. Дороша дозволяє зробити висновок,  

що здійснено комплексне дослідження еколого-економічних основ планування 

землекористування в контексті територіально-просторового розвитку з обґрунтуванням 

теоретичних, методологічних та практичних положень на прикладі Коломацької об’єднаної 

територіальної громади. Зокрема, оцінено екологічні, економічні, соціальні та інституційні 

передумови планування землекористування у межах громади, запропоновано стратегічні  

цілі просторового розвитку спільноти та обґрунтовано напрями їх досягнення. 

Зокрема, заслуговує на увагу авторське визначення поняття «просторового 

планування землекористування», яке є сукупністю планувальних та проєктних заходів,  

що, базуючись на визначених стратегічних цілях просторового розвитку, забезпечують 

ув’язування природних, ресурсних, соціальних, політичних аспектів та функцій 

землекористування. У контексті сталого землекористування його запропоновано розглядати 

як процес змін комплексного простору з його екологічними, економічними, соціальними, 

духовними, політичними складовими. 

Значний інтерес становить удосконалення методологічних засад 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, дозволить більш 

коректно відображати поточну та майбутню оцінку земель. 

В роботі запропоновано використовувати обернену формулу обчислення складного 

відсотка для визначення необхідного середньорічного зростання власних податкових 

надходжень з метою протягом 5 років замістити близько 60 % надходжень від субвенцій  

та дотацій, що можливо досягнути за наявності та реалізації довгострокової стратегії 

розвитку Коломацької об’єднаної територіальної громади, як базису для просторового 



планування, розвитку інститутів колективної дії, туризму та логістики і, відповідно, 

застосувати для інших громад. Запропонована трирівнева модель інституціоналізації 

планування землекористування на території громади, що дійсно буде доцільнішою,  

ніж існуюча, як довів сам автор. 

Заслуговує уваги бачення автором логічно-смислового зв’язку (у вигляді моделі) 

планування землекористування громади через землеустрій. Землеустрій розглядається  

як процес, що поєднує об’єкти та суб’єкти управління плануванням землекористування,  

а планування визначає, як центральну функції управління територіальним, просторовим  

та соціально-економічним розвитком громади. 

Удосконалено методику оцінки та контролю екологічної стабільності 

землекористування громади в частині диференціювання шкали оцінки екологічної 

стабільності у розрізі природних зон. Ці шкали розроблено, базуючись на середньому 

значенні коефіцієнта екологічної стабільності для кожної природної зони. При визначенні 

коефіцієнта екологічної стабільності запропоновано диференціювати тринадцять видів угідь 

замість десяти, на відміну від попередньої методики. Доречним буде застосування цієї 

методики в цілях управління землекористування. 

Позитивно оцінюючи дисертацію, необхідно відзначити ряд недоліків, що носять 

дискусійний характер, зокрема: аналізуючи світовий досвід просторового планування 

землекористування (підрозділ 1.2 дисертації), автором наведено рівні просторового 

планування в різних країнах. Проте, для кращого сприйняття матеріалу, доцільно було звести 

інформацію про зарубіжні країни в окрему таблицю, так як це зроблено для Австрійської 

Республіки (табл. 1.1 дисертації); автором запропоновано логічно-смислову модель 

планування землекористування громади (підрозділ 1.3 дисертації), в основу якої закладено 

управління територіально-просторовим розвитком цих спільнот через землеустрій. Проте, 

якщо в текстовій частині розкрито інструменти (С. 70–73 дисертації), що дозволяють 

суб’єктам управління сталим землекористуванням планувати використання та розвиток 

об’єктів управління, то в схемі їх не відображено; коли ми маємо фіксовану на кілька років 

нормативну грошову оцінку, яка індексується, місцеві громади можуть на цій основі 

прогнозувати надходження у свій бюджет на наступний рік. Якщо ж ми будемо часто 

перераховувати та змінювати нормативну грошову оцінку, це призведе до зміни земельного 

податку. Це є ризиком недоотримати кошти до місцевого бюджету. Чи доцільно надавати 

таку пропозицію? (підрозділ 2.3 дисертації); у наведеній автором табл. 3.5 (підрозділ 3.2 

дисертації) не зовсім зрозуміло, хто буде здійснювати витрати на такі заходи як: створення 

місцевого туристичного бренду, ремонт та будівництво житла для туристів, розвиток 

туристичної продукції. Якщо це ляже на плечі місцевих жителів, то чи передбачена для  

них фінансова підтримка? у наведеній табл. 3.13 (підрозділ 3.3 дисертації), автором 

запропоновано змінити склад угідь на території громади з метою підвищення її екологічної 

стабільності. Проте досягнутий показник – 0,38, як за методикою С. Волкова, так і за 

авторською методикою, територія буде нестійко стабільною. Чи достатня Ваша пропозиція 

щодо покращення екологічної стабільності території? 

Наведені дискусійні положення і зауваження не знижують наукової новизни і 

практичної цінності одержаних результатів дослідження. Зміст дисертації свідчить,  

що представлена наукова робота характеризується комплексністю розглянутих питань і 

завершеністю їх дослідження. За рівнем наукової новизни, якістю досліджень, достовірністю 

та обґрунтованістю висновків, теоретичною і практичною цінністю дисертація відповідає 

вимогам МОН України до дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії, а її автор 

А. Й. Дорош заслуговує на присудження ступеня доктор філософії зі спеціальності  

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

 

В обговоренні результатів дисертації взяли участь: Заяць В. М., доктор 

економічних наук, старший науковий співробітник; Колісник Г. М., кандидат економічних 

наук; Ібатуллін Ш. І., доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН; 

Шкуратов О. І., доктор економічних наук, професор; Євсюков Т. О., доктор економічних 

наук, доцент; Опенько І. А., кандидат економічних наук. 



Виступаючі зазначили актуальність теми дисертації, її наукове і практичне значення, 

високий науково-методичний рівень виконаного дослідження та вагомість отриманих 

результатів. Серед зауважень наголошено було лише на тому, щоб доповідь, більшою мірою, 

спрямувати в русло теми дисертації та врахувати зауваження та побажання рецензентів. 

Проте, ці зауваження не знижують високого рівня дисертації. Виступаючі висловили 

пропозицію рекомендувати дисертацію до розгляду разовою спеціалізованою вченою радою 

зі спеціальності 051 «Економіка». 

 

Постановили: заслухавши та обговоривши дисертацію Дороша Андрія Йосиповича 

на тему: «Еколого-економічні основи планування землекористування в контексті 

територіально-просторового розвитку», члени фахового семінару кафедри землевпорядного 

проектування факультету землевпорядкування Національного університету біоресурсів  

і природокористування України ухвалили: 

 

1. Актуальність теми дисертації. Сучасний світ підтверджує зростання ролі 

простору в суспільному розвитку, оскільки простір розглядається як біо-соціо-економічна 

система, яка суттєво позначається на виборі рішень щодо напрямів та інтенсивності 

використання простору. Розуміння простору неоднозначне, тому є потреба в дослідженні 

його форм ‒ соціальної, економічної й екологічної. Соціальний простір ‒ умова існування 

громадського життя, а значить формується під впливом суспільних відносин. Від стану 

економічного розвитку залежить рівень освоєння території, її соціального простору. 

Економічний простір вважається територіальною основою функціонування економічних 

процесів, дослідження якого базується на обов’язковому врахуванні таких принципових 

підходів, як: територіальності, комплексності та цілісності. Регіональний економічний 

простір, в який закладено принцип територіальності відіграє роль відкритої, цілісної системи 

господарюючих суб’єктів на визначеній території, що формується на основі єдиних правил 

регулювання спрямованих на екологобезпечність у землекористуванні. 

Планування землекористування в Україні здійснюється на загальнодержавному, 

регіональному та місцевому рівнях. Водночас, розподіл повноважень зосереджено у верхівці 

влади, що є неприпустимим для вільного динамічного суспільства. З огляду на це, 

розроблення стратегії територіального розвитку держави та регіонів має стати пріоритетним 

завданням державних органів управління, а конкретні планувальні рішення мають 

прийматися громадами на місцях. До того ж, стратегічні цілі при просторовому плануванні 

мають постійно оновлюватися та модифікуватися, оскільки вважаються одним  

з найвагоміших аспектів розвитку суспільства. 

Тому встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом 

інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі, 

просторове планування є важливим інструментом розвитку держави, регіону, територіальної 

громади, що вказує на важливість піднятої проблеми та актуальність обраного напряму 

досліджень. 

 

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

Університету. Результати дисертаційного дослідження увійшли до науково-дослідної 

тематики кафедри землевпорядного проектування Національного університету біоресурсів  

і природокористування України «Розробка механізмів масової оцінки нерухомості для 

ефективного регулювання земельних відносин» (номер державної реєстрації 0119U100827, 

2019–2021 рр.), в рамках якої автором запропоновано сценарії впливу зміни економічних 

показників, які використовуються при обчисленні нормативної грошової оцінки земель,  

на значення цієї оцінки. 

Наукові результати дослідження безпосередньо пов’язані з напрямами і планами 

науково-дослідної роботи Державної установи «Інститут економіки природокористування  

та сталого розвитку Національної академії наук України» «Формування просторової системи 

управління природно-ресурсними активами» (номер державної реєстрації 0118U002001), де 

автором запропоновано наукові підходи до планування землекористування в територіальних 



громадах, на підставі яких розроблено пропозиції законодавчого, інституційного та 

організаційного спрямування. 

Дисертація є складовою науково-дослідної роботи Інституту землекористування 

Національної академії аграрних наук України «Розробити науково-методичні засади 

землеустрою територій об’єднаних територіальних громад» (номер державної реєстрації 

0118U007107), де автором розроблено сценарії розвитку землекористування громади,  

що базуються на кооперації її жителів для створення місцевого виробничого кластеру, 

акцентуючи увагу на економічному, соціальному та екологічному розвитку громади в 

тривалій перспективі. 

 

3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів та вирішенні 

конкретного наукового завдання. Дисертація є самостійно виконаною науковою працею,  

в якій здобувачем розроблено та обґрунтовано наукові положення, методичні підходи  

та практичні рекомендації щодо еколого-економічних засад планування землекористування  

в контексті територіального-просторового розвитку. Це дозволило з нових позицій розкрити 

теоретико-методологічні положення, висновки і пропозиції, які є науковим доробком 

здобувача. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертаційному дослідженні 

використано лише ті ідеї та положення, які є результатом особистих досліджень автора. 

 

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій. Базові положення дисертації обґрунтовано 

посиланнями на наукові праці українських та закордонних вчених, на основі яких 

запропоновано власні теоретичні та практичні рішення. Запропоноване авторське визначення 

поняття «просторового планування землекористування» ґрунтується на працях 

М. М. Габреля, І. К. Бистрякова, О. С. Дорош, А. М. Третяка, Ґ. Вебер. Запропонований 

перехід до трирівневої системи просторового планування ґрунтується на аналізі досвіду 

провідних країн, а саме Австрії, Німеччини, Франції, Італії, Данії, Норвегії та ін. 

Соціологічне опитування, здійснене в рамках дисертаційного дослідження, виконано 

відповідно до рекомендацій визнаних соціологів, таких як В. Паніотто та О. Богдан. 

Розрахунки та моделювання, здійснені в рамках дисертаційного дослідження, 

базуються на загальновизнаних математичних інструментах, розрахунках та пропозиціях 

інших вчених, загальновизнаних базових економічних законах та законодавстві України. 

Іншими авторами не проводилося ідентичних розрахунків у своїй повноті, відповідно 

встановити відповідність з ними неможливо. Відповідно проводити розрахунки іншими 

методами було або неможливо, або недоцільно. Наукова обґрунтованість отриманих 

результатів не викликає сумнівів. 

 

5. Наукова новизна основних результатів дослідження. Вперше: запропоновано 

авторське трактування поняття просторового планування землекористування, що ґрунтується 

на стратегічних цілях територіально-просторового розвитку громади, та включає врахування 

системної взаємодії соціальних, економічних, екологічних, організаційних, політичних 

аспектів у процесі мультифункціонального використання земельних та інших місцевих 

ресурсів; обґрунтовано логічно-смислову модель планування землекористування громади як 

центральної функції управління її територіальним, просторовим та соціально-економічним 

розвитком з урахуванням чинників трансформації земельних та інших суспільних відносин  

в умовах ринку. 

Удосконалено: методологічні засади планування та реалізації проєктних заходів  

у землекористуванні громади, що характеризуються поєднанням розроблення технічної 

документації, проєктів із землеустрою та безпосередньої координації і стимулювання 

жителів громади щодо реалізації запланованих у співпраці цілей; 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, дозволить 

більш коректно відображати поточну та майбутню оцінку земель; модель інституціоналізації 

планування землекористування на території громади, яка враховує необхідність залучення 



жителів громади до прийняття стратегічних та планувальних рішень щодо територіально 

просторового розвитку землекористування громади. 

Набули подальшого розвитку: алгоритм оцінки та контролю екологічної стабільності, 

який, на відміну від існуючих підходів, пропонується використовувати для цілей управління 

землекористування громади, що досягається завдяки запропонованим адаптивним шкалам 

оцінювання екологічної стабільності, а також моніторингу змін за еколого-економічними 

параметрами; організаційно-економічний механізм здійснювання й реалізації планування 

землекористування, який характеризується глибокою інтеграцією з системою планування 

землекористування, системою управління розвитком громади та інституціями колективної 

дії; запропоновано формулу, яка дозволяє визначати рівень концентрації сільсько-

господарських земель землевласниками та землекористувачами відносно певної обраної 

площі. 

 

6. Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження. 

Запропоновану в дисертаційному дослідженні логічно-смислову модель планування 

землекористування громади як центральної функції управління її територіальним, 

просторовим та соціально-економічним розвитком з урахуванням чинників трансформації 

земельних та інших суспільних відносин в умовах ринку використано при виконанні 

практичних робіт із фахово зорієнтованих дисциплін «Управління земельними ресурсами» 

(ОС «Бакалавр»), «Прогнозування використання земель» (ОС «Магістр»). 

Загалом, варто зазначити, що дисертаційне дослідження має практичну цінність  

для дисциплін, що стосуються просторового планування землекористування та оцінки 

земель. Важливе значення результати дисертаційного дослідження мають для здобувачів  

ОС «Магістр» за спеціалізаціями «Охорона земель» та «Землеустрій та кадастр». 

Результати дисертаційного дослідження можуть бути застосовані територіальними 

громадами, як суб’єктами просторового планування на місцевому рівні в процесі планування 

власного просторового розвитку. Також результати дисертаційного дослідження мають 

високу практичну цінність для землевпорядних та містобудівних організацій, що виконують 

роботи із просторового планування. 

 

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

Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 19 наукових працях, з який  

8 статей у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних 

баз даних, 2 статті в періодичному науковому виданні іншої держави, яка входить  

до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, 9 тез 

наукових доповідей. 

 

Статті у наукових фахових виданнях України,  

включених до міжнародних наукометричних баз даних: 

1. Дорош А. Й. Нові підходи до територіального планування в Україні з врахуванням 

децентралізаційних процесів та досвіду Австрії. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 

2016. № 3. С. 78–85. 

2. Дорош А. Й. Необхідність запровадження просторового планування як цілісного 

інструменту управління земельними ресурсами в Україні. Землеустрій, кадастр і моніторинг 

земель. 2017. № 1. С. 28–34. 

3. Дорош А. Й. Значимість програм регіонального розвитку в економічному зростанні 

сільських регіонів. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 2. С. 91–99. 

4. Дорош О. С., Мельник Д. М., Дорош А. Й. Концепт розподілу функцій управління 

землекористуванням в контексті розвитку територіальних громад. Збалансоване 

природокористування. 2017. № 3. С. 97–103 (Здобувачем запропоновано розподіл 

повноважень (за функціональним призначенням) між органами виконавчої влади та 

новоутвореними (об’єднаними) територіальними громадами для усунення інституційного 

конфлікту інтересів). 

 



5. Дорош Й. М., Купріянчик І. П., Дорош А. Й. Проблеми формування та 

встановлення меж об’єднаних територіальних громад: землевпорядно-правовий аспект. 

Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2018. № 4. С. 14–20. (Здобувачем обґрунтовано 

важливість формування та встановлення меж у новоутворених територіальних громадах 

для здійснення землеустрою на їх території). 

6. Купріянчик І. П., Дорош А. Й., Салюта В. А. Фактори впливу на розвиток 

сільського зеленого туризму як малого підприємництва в Україні. Економіка природо-

користування і сталий розвиток. 2019. № 6 (25). С. 100–106. (Здобувачем доведено 

доцільність ідентифікації на законодавчому рівні надання послуг сільського зеленого 

туризму як малого підприємництва в сільських громадах як способу створення власного 

бізнесу без значних капіталовкладень). 

7. Дорош А. Й. Опитування жителів громад, як базис для формування стратегічної 

довгострокової мети для розвитку громади. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2019. 

№ 4. С. 39–49. 

8. Дорош А. Й. Вплив економічних регуляторів на ефективність управління 

землекористуванням у територіальних громадах. Збалансоване природокористування. 2020. 

№ 1. С. 58–66. 

 

Статті в періодичному науковому виданні іншої держави,  

яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку  

та/або Європейського Союзу 

9. Dorosh O., Dorosh I., Fomenko V., Dorosh A., Saliuta V. Assessment of the system  

of allocation of subventions and subsidies and their impact on the development of rural territories. 

Scientific Papers. Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural 

Development». 2019. Vol. 19. Issue 1. Р. 161–168. (Здобувачем запропоновано, 

використовуючи обернену формулу обчислення складного відсотка, визначати необхідне 

середньорічне зростання власних податкових надходжень з метою заміщення податкових 

надходжень від субвенцій та дотацій). 

10. Dorosh O., Dorosh I., Butenko Ye., Svyrydova L., Dorosh A. Methodology of spatial 

planning of agricultural land use. Scientific Papers. Series «Management, Economic Engineering in 

Agriculture and Rural Development». 2020. Vol. 20. Issue 1. Р. 173–180. (Здобувачем визначено 

баланс гумусу в сівозміні). 

 

Тези наукових доповідей 

11. Дорош А. Й. Вивчення досвіду просторового планування в Австрії з перспективою 

євроінтеграції України. Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади: 

стан, проблеми та перспективи їх вирішення: Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених, аспірантів та студентів, яка присвячена Дню землевпорядника та 15-річчю 

створення кафедри управління земельними ресурсами, м. Київ, 11–12 березня 2016 року:  

тези доповіді. К., 2016. С. 19–21. 

12. Дорош А. Й. Підходи до формування територіальних громад у контексті 

децентралізації (з досвіду Федеративної Республіки Австрія). Землеустрій, кадастр та 

охорона земель в Україні: сучасний стан, європейські перспективи: Міжнародна науково-

практична конференція, присвячена 20-річчю створення факультету землевпорядкування, 

м. Київ, 23–24 вересня 2016 року: тези доповіді. К., 2016. С. 24–27. 

13. Дорош А. Й. Сучасні аспекти просторового планування в контексті 

збалансованого розвитку. Актуальні проблеми та сучасні вектори розвитку геодезії, 

землеустрою, кадастру, ГІС та природокористування: Всеукраїнська науково-практична 

конференція, м. Одеса, 15–16 червня 2017 року: тези доповіді. Одеса, 2017. С. 36–39. 

14. Салюта В. А., Дорош А. Й. Дослідження проблем формування територіальних 

громад в Україні. Екологічна безпека та збалансоване природокористування  

в агропромисловому комплексі: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ,  

4–6 липня 2018 року: тези доповіді. К., 2018. С. 130–133. (Здобувачем доведено доцільність 

формування об’єднаних територіальних громад у тих регіонах і тих межах, завдяки яким 

вони стануть спроможними). 



15. Дорош А. Й. Землеустрій як інструмент регулювання протиріч в управлінні 

землями територіальних громад. Вплив біоекономіки на просторовий розвиток територій: 

Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 14–15 листопада 2018 року: тези 

доповіді. К., 2018. С. 157–159. 

16. Салюта В. А., Дорош А. Й. Аналіз ефективності впровадження реформи 
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конференція, м. Київ, 3–5 липня 2019 року: тези доповіді. К., 2019. С. 224–227. (Здобувачем 

обґрунтовано доцільність урахування розвитку сільського зеленого туризму як важливого 

інструмента планування розвитку громад). 

19. Купріянчик І. П., Дорош А. Й. Методика обчислення частки концентрації 

сільськогосподарських земель для об’єднаних територіальних громад. Управління  

та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: 

проблеми та шляхи їх вирішення: Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Херсон, 

04–05 березня 2020 року: тези доповіді. Херсон, 2020. С. 53–57. (Запропоновано методику 

обчислення частки концентрації як вагомого інструмента реального вираження наявності 

чи відсутності концентрації сільськогосподарських земель у межах об’єднаної 

територіальної громади). 

 

8. Апробація основних результатів дослідження. Основні положення 

дисертаційного дослідження апробовано на: Всеукраїнській науково-практичній конференції 

молодих вчених, аспірантів та студентів, присвяченій Дню землевпорядника та 15-річчю 

створення кафедри управління земельними ресурсами (м. Київ, 2016 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції, присвяченій 20-річчю створення факультету 

землевпорядкування «Землеустрій, кадастр та охорона земель в Україні: сучасний стан, 

європейські перспективи» (м. Київ, 2016 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми та сучасні вектори розвитку геодезії, землеустрою, кадастру, ГІС  

та природокористування» (м. Одеса, 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому комплексі, 

(м. Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Вплив біоекономіки  

на просторовий розвиток територій» (м. Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації» 

(м. Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Системна взаємодія 
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